
 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;  

- Huyện Đoàn thanh niên; 

- Công an huyện. 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-ĐGS-VHXH ngày 04/5/2022 của Ban 

Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn về giám sát về việc triển khai thực hiện 

chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2019 - 2022.  

Để có số liệu tổng hợp, xây dựng Báo cáo triển khai thực hiện chính sách, 

pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện, giai đoạn 

2019-2022 gửi Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn theo quy định, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị, ngành phụ trách theo đề cương gửi kèm. Số liệu Báo 

cáo được tính từ 01/2019 đến hết tháng 4/2022 (yêu cầu số liệu phải cụ thể, chi 

tiết). 

Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, bản mềm theo địa 

chỉ Gmail: quachthihue490@gmail.com) trước ngày 10/5/2022. 

Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc theo dõi, đôn đốc 

tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo 

theo đúng thời gian quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-LĐTBXHDT 

V/v xây dựng báo cáo triển khai 

thực hiện chính sách, pháp luật về 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai 

đoạn 2019 - 2022 

Hữu Lũng, ngày       tháng 5 năm 2022 

mailto:quachthihue490@gmail.com
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