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tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021-2025 

 

                   Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

9284/UBND-VX ngày 13/7/2020 về việc giao tham mưu, triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội; 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa, nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (sau đây viết tắt là Sở LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 

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

Thanh Hóa, theo Nghị quyết 121/2020/NQ/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; 

Căn cứ các quy định, chính sách pháp luật hiện hành và yêu cầu, nhiệm vụ 

về công tác trẻ em hiện nay, Sở LĐTBXH đã xây dựng các văn bản dự thảo trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường thực hiện chính sách, 

pháp luật về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, 

gồm:  

1. Dự thảo Đề án tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trẻ 

em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; 

2. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật 

về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; 

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện 

chính sách, pháp luật về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2021-2025. 

(Sở LĐTBXH gửi các văn bản dự thảo kèm theo công văn) 

Để đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định, Sở LĐTBXH đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, phối hợp đăng 

tải các văn bản dự thảo trên Cổng thông thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa để các 



2 

 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý kiến. Thời hạn đăng tải theo 

quy định.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TEBĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hành 

 


		hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-29T16:30:57+0700


		2021-07-29T18:56:02+0700


		sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-29T18:56:30+0700




