
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH  

  

Số:           /UBND-VX 
V/v giao chỉ đạo tăng cường  

các hoạt động bảo vệ trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày          tháng         năm 2022 
 

 

 

 

 
  

                          Kính gửi:   

                                            - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                                            - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

                                            - Sở Y tế; 

                                            - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                            - Công an tỉnh; 

                                            - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

                                       
   

Thực hiện Văn bản số 07/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/01/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em (Văn bản 

gửi kèm Công văn này trên hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử); 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc châu giao: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, đơn 

vị, địa phương có tên trên căn cứ nội dung, yêu cầu, hướng dẫn tại văn bản nêu 

trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện; các nội dung vượt thẩm 

quyền, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Các sở, ngành, đơn vị liên quan khác và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ nội dung, yêu cầu, hướng dẫn 

tại Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động 

phối hợp với Sở Giáo dục dục và Đào tạo triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả 

gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định./.    
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX  

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

   Trần Tuấn Nghĩa 
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