
  

                              
         Kính gửi:   

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp chuẩn 

bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; Thực hiện Công văn số 3078/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 

2019 của UBND tỉnh và Công văn số 20/UBQG-VP ngày 24 tháng 6 năm 2019 

của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc thống kê cán bộ, 

công chức nữ làm lãnh đạo, quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề 

nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố thống kê danh sách các cán bộ, công chức nữ làm lãnh đạo quản lý có 

phụ cấp chức vụ thừ 0,7 trở lên, tính từ thời điểm 01 tháng 7 năm 2019 (có biểu 

thống kê kèm theo). 

Danh sách của Quý cơ quan, đề nghị gửi bằng văn bản và thư điện tử về 

Sở Lao động - TB&XH, email: treemvabinhdanggioiqt@gmail.com trước ngày 

20 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp gửi Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;      

- Lưu VT, BVCSTE- BĐG.                    

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Bùi Văn Thảng 

 
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  Số: 1452/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 

V/v thống kê cán bộ, công chức nữ làm 

lãnh đạo, quản lý 

    Quảng Trị, ngày 6 tháng 7  năm 2019 
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