
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-LĐTBXH 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

công tác Bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng 

đầu năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và 

Thông tin; Tư pháp; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 895/SLĐTBXH-PCTNXHBĐG ngày 31/5/2022 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả 

thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 

2022.  

Để phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo công tác Bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ huyện Hữu Lũng 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 theo đề cương gửi kèm. 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện - cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến 

bộ của Phụ nữ huyện) chậm nhất ngày 08/6/2022, để tổng hợp báo cáo Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội theo quy định (bản mềm gửi về địa chỉ Email: 

quachthihue490@gmail.com).  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo đúng thời gian quy 

định trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Quốc Phong 
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