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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/SLĐTBXH-BTXH

Thái Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2021

V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày
Công tác xã hội Việt Nam” năm 2021.

Kính gửi:

- Các sở, ngành liên quan: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin
và Truyền thông;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”; Công văn số 4945/UBNDKGVX ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai Quyết
định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày
Công tác xã hội Việt Nam”;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, đơn vị và
các hội, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2021
(25/3/2021) bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:
a) 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 các 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.
b) 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.
c) 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
vài trò của người làm công tác xã hội.
d) Tuyên truyền phổ biến văn bản chỉ đạo mới của Trung ương về
Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030 như Quyết định
số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và tổ chức triển
khai thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo có đào tạo công tác
xã hội tổ chức kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” tại các cơ sở đào tạo,
với sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo, sinh viên công tác xã hội và các đối
tượng liên quan ở cộng đồng.

3. Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ công tác xã
hội đối với bệnh nhân tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại
bệnh viện, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội, bệnh
nhân, người nhà bệnh nhân và người dân ở cộng đồng.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và
Truyền hình Thái Bình: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố về chuyên môn để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn.
5. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có cung cấp dịch vụ công tác xã hội
trên địa bàn tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại cơ quan, đơn
vị, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng
tác viên công tác xã hội.
6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể
liên quan tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” cho hội viên và
cộng tác viên công tác xã hội trang trọng, tiết kiệm và thiết thực.
7. Các đơn vị trợ giúp xã hội có sử dụng dịch vụ công tác xã hội tùy vào
điều kiện, khả năng kinh phí, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp trong
phạm vi đơn vị, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của người làm công tác xã hội.
Để kịp thời tổng hợp kết quả tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt
Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành,
đơn vị, các hội, đoàn thể liên quan và địa phương báo cáo kết quả tổ chức kỷ
niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2021 về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội trước ngày 10/4/2021.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm,
phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để BC);
- Lãnh đạo Sở;
- Như kính gửi;
- P.LĐTBXH huyện, TP;
- Lưu: VT, P.BTXH.
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