
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 181/UBND-VX   

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

các mục tiêu của Kế hoạch 

hành động thực hiện Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng 

giới năm 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  22 tháng 02 năm 2023 

 
      Kính gửi:  

  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  

  - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Y tế. 
    

Thực hiện Công văn số 07/BC-VSTBPN ngày 21/02/2023 của Trưởng 
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu 

của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 
2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
huyện, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Y tế xây dựng dự 

thảo báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022 (theo lĩnh vực từng ngành phụ 

trách) theo đề cương (đính kèm). Thời gian các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực 
hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) 

trong ngày 24/02/2023 và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi báo cáo 
về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 27/02/2023 để báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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