UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ XÃ HỘI
Quảng Trị, ngày 10 tháng 4 năm 2020
Số:622/SLĐTBXH-TE&BĐG

V/v báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực
hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1446/UBND-VX
ngày 06/4/2020; Công văn số 1172/LĐTBXH-TE ngày 01/4/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực
hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thúc
đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020; Căn
cứ Kế hoạch số 5231/KH-UBND ngày 08/12/2016 về thực hiện Chương trình thúc
đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ
chức năng, nhiệm vụ thực hiện báo cáo theo lĩnh vực liên quan (đề cương đề nghị
báo cáo kèm theo Công văn này).
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị bằng văn bản xin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2020 (đồng thời gửi qua
email:treemvabinhdanggioiquangtri@gmail.com) để Sở tổng hợp báo cáo theo
đúng thời gian quy định.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm,
phối hợp của quý đơn vị./.

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP (t/h);
- Lưu: VT, TE&BĐG.
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