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Số: 530 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng 02 năm 2019 

V/v triển khai công tác  
bình đẳng giới năm 2019 

 
                 

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

  
 Thực hiện Công văn số 405/LĐTBXH-BĐG ngày 22/01/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 
2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan quản lý nhà nước về 
bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh): 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
theo đúng các nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Công văn trên;  

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tháng 
hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 
15/11/2019 - 15/12/2019, hoàn thành dự thảo Kế hoạch gửi UBND tỉnh trong 
tháng 10/2019; 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện;  
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về 

tình hình, kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 
để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

 (Công văn số 405/LĐTBXH-BĐG ngày 22/01/2019 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua 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, các cơ quan liên quan 
thực hiện./.                    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KHĐT; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KG-VX, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
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