
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

    Số:            /UBND-KGVX             

V/v triển khai công tác bình              

đẳng giới năm 2022 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk,  ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 418/LĐTBXH-BĐG ngày 23/02/2022 của                   

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác 

bình đẳng giới năm 2022 (văn bản gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

công tác bình đẳng giới năm 2022 theo đúng quy định. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (N-5b)   

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Thủy 
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