
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 4764 /VP-KGVX     Lạng Sơn, ngày 19  tháng 11 năm 2019 

V/v góp ý Kế hoạch hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực, 
xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 

2020 - 2025 
                 

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

Thực hiện Công văn số 4650/LĐTBXH-TE ngày 31/10/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý Kế hoạch hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan nghiên cứu dự thảo Kế hoạch, xây dựng văn bản góp ý theo 
đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; trực 
tiếp gửi văn bản góp ý về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ 
em), UBND tỉnh trước ngày 25/11/2019. 

 (Công văn số 4650/LĐTBXH-TE được gửi kèm theo 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 
biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: GD&ĐT; TP, NV, YT, CAT; 
- Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội LHPN tỉnh; 
- Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền 
  trẻ em tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KGVX, TH , TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 

 
 


		2019-11-19T08:38:35+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-11-19T08:39:09+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




