
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3113/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2018 

V/v triển khai công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 
 
                 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

  
 Thực hiện các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Công 
văn số 3176/LĐTBXH-BĐG ngày 01/8/2018 về việc xây dựng kế hoạch và ưu 
tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 
2019; Công văn số 3005/LĐTBXH-BĐG ngày 27/7/2018 về tiếp tục triển khai 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch công tác 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 theo đúng các nội dung yêu 
cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3176/LĐTBXH-
BĐG ngày 01/8/2018. 

2. Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu 
quốc gia về bình đẳng giới đang triển khai; trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất 
với UBND tỉnh xem xét điều chỉnh và cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp cho phù 
hợp với nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 
và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.  

 (Công văn số 3176/LĐTBXH-BĐG ngày 01/8/2018 và Công văn số 
3005/LĐTBXH-BĐG ngày 27/7/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
được gửi qua Văn phòng điện tử eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.                    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 


		2018-08-07T14:51:12+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




