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VÀ XÃ HỘI 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng  11 năm  2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v  kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ   

Và thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-LĐTBXH ngày 27/9/2021 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ 

nữ, công tác bình đẳng giới năm 2021. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thông báo chương trình kiểm tra 

hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới, cụ thể như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Thực hiện theo nội dung kiểm tra tại Kế hoạch số 103/KH-LĐTBXH ngày 

27/9/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra hoạt động 

vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới năm 2021. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian dự kiến: Mỗi đơn vị thực hiện 01 ngày 

- Tại huyện Chi Lăng: 8h00 ngày 23/11/2021; 

- Tại huyện Bắc Sơn: 8h30 ngày 25/11/2021. 

 (Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 và các lý do khác nếu có 

thay đổi về hình thức, thời gian kiểm tra, Đoàn sẽ thông báo trực tiếp bằng điện 

thoại). 

2.2. Địa điểm: địa điểm làm việc do huyện bố trí. 

3. Thành phần kiểm tra 

3.1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Trưởng đoàn: ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban VSTBCPN tỉnh). 

- Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa 

TT và DL, Y tế, Hội Phụ nữ, Ban Dân tộc tỉnh (thành viên Ban VSTBPN tỉnh);  
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- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên phòng Phòng chống TNXH- BĐG.  

3.2. Thành phần của đơn vị được kiểm tra  

Thành phần làm việc của huyện, đề nghị huyện lựa chọn mời đại diện một 

số thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện. 

(Đề nghị các thành phần Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra thực 

hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19) 

Trên đây là thông báo chương trình kiểm tra hoạt động VSTBCPN và công 

tác BĐG của Đoàn kiểm tra, đề nghị các đơn vị được kiểm tra quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận : KT. GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị: Sở Y tế, Sở VHTTDL, Ban 

Dân tộc, Hội LHPN; 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn; 
 

- Phòng LĐTBXH-DT Chi Lăng, Bắc Sơn; 

- CVP, PCVP sở; 

-Lưu VT-PCTNXHBĐG. 

 

 Nguyễn Văn Giang 
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