
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v lùi thời gian tổ chức Hội nghị 

biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ 

côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn 

quốc lần thứ VI năm 2021 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

 

                        Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 79/HBT ngày 06/4/2021 của Hội Bảo 

trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam về việc lùi thời gian tổ chức Hội 

nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn 

quốc lần thứ VI năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội nghị); đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trưc̣ UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hôị Bảo 

trơ ̣người khuyết tâṭ và Bảo vê ̣quyền trẻ em tỉnh và các cơ quan có liên quan 

khẩn trương thông báo đến các thành viên trong đoàn Đại biểu của tỉnh về việc 

lùi thời gian tổ chức Hội nghị theo thông báo của Hội Bảo trợ người khuyết tật 

và trẻ mồ côi Việt Nam tại Công văn trên.  

(Công văn số 79/HBT gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Hội Bảo trợ NKT và Bảo vê ̣QTE tin̉h; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD).  

                      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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