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        Đức Thọ, ngày  23 tháng  6  năm 2020 

    

 

                                      Kính  gửi:  UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 1490/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/3/2020 của Sở Lao động 

–TB&XH tỉnh Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu đối tượng điều dưỡng người có công năm 

2020, Công văn số 60/ĐDNCC - BTXH ngày 13/5/2020 của Trung tâm Điều dưỡng 

NCC và BTXH về việc triển khai công tác điều dưỡng tập trung năm 2020. Đoàn điều 

dưỡng tập trung NCC huyện Đức Thọ năm 2020 được phân bổ theo kế hoạch như sau:  

- Thời gian: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 10/8/2020, phân thành 3 đợt (lịch trình của 

các đợt theo biểu đính kèm). 

- Địa điểm điều dưỡng: Tại Khu Điều dưỡng Người có công với cách mạng (xã 

Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)  

- Cách đưa đón: UBND huyện sẽ tổ chức đưa đón các đối tượng từ Trụ sở UBND 

huyện Đức Thọ đến Khu Điều dưỡng NCC với cách mạng và ngược lại. 

Nhận được công văn này yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo tới Người có 

công trên địa bàn thuộc đối tượng điều dưỡng tập trung năm 2020 nắm thời gian điều 

dưỡng và địa điểm tập trung để tham gia đầy đủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐ-TBXH, TT Bảo trợ XH (b/cáo); 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/cáo); 

- Phòng TC-KH; 

- Phòng LĐ-TBXH (T/hiện); 

 - Lưu VT, LĐ. 
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