
UBND HUYỆN BẮC YÊN 
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Số: 116/LĐTBXH 
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo 

Kế hoạch của UBND huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

    

 
             Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Chương trình “Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch 

thực hiện trên địa bàn huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cho ý kiến 

tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025”.  

(Có dự thảo 02 Kế hoạch kèm theo). 

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  
trước ngày 30/6/2021. Nếu quá thời gian trên, phòng chưa nhận được văn bản 

tham gia ý kiến xin được hiểu là các đơn vị nhất trí với các nội dung của 02 kế 

hoạch trên. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 
huyện (P/h); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: PLĐTBXH (TT). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 
 

 

 
 

Vương Hồng Hải 
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