
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /UBND-VX 

V/v tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm “Ngày Công tác xã hội  

Việt Nam” lần thứ 7 năm 

2023 trên địa bàn huyện 

        Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

 

      Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Triển khai thực hiện Văn bản số 753/UBND-KGVX ngày 20 tháng 3 năm 

2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công 

tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023; Văn bản số 336/SLĐTBXH-

TGXHGN ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc hướng dẫn, triển khai tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

“Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 (gửi kèm Văn bản), Ủy 

ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn:  

- Theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương 

có hình thức truyền truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã 

hội Việt Nam” năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng 

tác viên công tác xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề, 

mục đích theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản 

nêu trên. 

- Tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 7 

“Ngày Công tác xã hội Việt Nam - Ngày 25 tháng 3 năm 2023” với chủ đề 

“Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển” bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; với ý 

nghĩa, mục đích sau:  

+ Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi 

nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải 

quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm 

thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. 

+ Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, 

tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. 

+ Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trợ 

giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy 

vai trò của người làm công tác xã hội.  
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 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn huyện (nếu có) tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân viên công tác xã hội tại đơn vị đảm bảo phù 

hợp, thiết thực. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, thực hiện 

có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ  7 năm 2023 trên địa bàn huyện 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy 

định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính 

trị - xã hội huyện:  

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai công tác tuyên truyền và tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ  7 năm 

2023 bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề theo hướng dẫn tại 

Văn bản nêu trên; nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, 

gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

4. Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua Phòng Lao động - TB&XH huyện) trước ngày 

31/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh. 

UBND huyện đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (p/h); 

  - Các tổ chức chính trị - xã hội huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Đinh Thị Hồng Thu 
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