
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 VÀ XÃ HỘI  

 Số:865/GM-SLĐTBXH Quảng Trị, ngày  18 tháng 05  năm 2020 

GIẤY MỜI 

Họp bàn một số giải pháp hỗ trợ đối với người lao động  

bị giảm sâu thu nhập do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

 Để có cơ sở đề xuất một số giải pháp hỗ trợ đối với người lao động bị giảm 

sâu thu nhập do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội tổ chức cuộc họp với các Sở, Ban ngành liên quan và các địa phương.  

Thành phần: 

Kính mời: 

- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao 

động-Việc làm và An toàn lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã 

hội các huyện, thị xã, thành phố; 

Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ 00, ngày 20/5/2020. 

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Số 

131 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị). 

Đề nghị quý cơ quan cử cán bộ tham gia theo thành phần và thời gian đã 

định./.  

Nơi nhận:    
- Như thành phần; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu VT, P. LĐ-TL-BHXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
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