
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày     tháng  02  năm 2020 
V/v tuyên truyền Thông tư  

số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

việc triển khai công tác chính sách  

người có công năm 2020. 

 

                                         

               Kính gửi:  

          - Báo Đắk Lắk; 

          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

          - Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

                               - Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1439/UBND-KGVX, ngày 24/02/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 

1474/UBND-KGVX ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai công 

tác chính sách người có công năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan, đơn vị: 

   1. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để phổ biến, 

tuyên truyền sâu rộng Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn quản lý đối tượng 

được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.  

 (Gửi kèm Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội). 

 2. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công, 

các hoạt động nhân Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 

27/7/2020); phản ánh, biểu dương những đơn vị, địa phương và cá nhân làm tốt 

công tác thương binh, liệt sĩ, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa 

bàn. 

 Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng KGVX-VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tý  
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