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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em  

và phòng, chống xâm hại trẻ em huyện Lộc Bình 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày  14/3/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em 

và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/3/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh 

năm 2022; 

Ngày 21/4/2022, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ 

em và phòng, chống xâm hại trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tiến hành kiểm tra tại huyện Lộc Bình, căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra ngày 06 

tháng 5 năm 2022 của Trưởng đoàn kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẺ 

EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 

Từ năm 2020 đến nay, Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc 

(LĐ,TB,XH-DT) đã tham mưu UBND huyện và chủ động ban hành các văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc đến 21/21 xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng 

trẻ em và nhu cầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em, đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

UBND huyện Lộc Bình đã ban hành các kế hoạch: Kế hoạch triển khai 

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực 

hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện Lộc Bình; Kế 

hoạch thực hiện Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm 

phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam" 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện thực hiện Chương trình 

phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 

- 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021 - 2030…Sau khi kế hoạch thực hiện các 

chương trình, đề án được ban hành, Phòng LĐ,TB,XH-DT đã triển khai nhiều văn 
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bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và chủ trì 

tổ chức thực hiện lồng ghép với hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcvề công tác trẻ em trên địa bàn 

được quan tâm triển khai, các đối tượng truyền, phổ biến, giáo dục, gồm: Cán bộ, 

công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã, thị trấn, cộng tác 

viên nòng cốt, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, cấp hội phụ nữ, đoàn thanh niên và 

tập trung vào nhóm đối tượng học sinh Tiểu học, THCS...  

Phòng LĐ,TB,XH-DTđã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức 

đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, truyền thông lồng 

ghép được 150 cuộc với trên 1.200 lượt người tham dự, cấp phát 2.500 tờ rơi, 120 

quyển tài liệu tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cung cấp pa nô, 

áp phíc cho các  xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền. Tuyên truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh huyện25 tin bài về Luật và các văn bản triển khai thực hiện chính 

sách liên quan đến trẻ em. UBND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với MTTQ 

và các đoàn thể chính trị xã hội gắn hoạt động với việc động viên Nhân dân thi đua 

thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng xã phường phù hợp 

với trẻ em, không có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. Các trường học thực hiện 

giáo dục giới tính cho học sinh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về cách phòng, 

chống xâm hại tình dục trong trường học..; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông của huyện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tạo hiệu ứng xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi 

nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và các nguy cơ khác. 

2. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác 

viên bảo vệ trẻ em; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

- Huyện đã bố trí 01 công chức chuyên môn và 01 lãnh đạo của phòng 

LĐ,TB,XH-DT thực hiện. Tại UBND các xã, thị trấn: mỗi đơn vị đã bố trí 01 công 

chức văn hóa - xã hội phụ trách. Tại các thôn, bản, khu thực hiện thông qua các 

trưởng thôn, khu phố và 209 cộng tác viên dân số phối hợp thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Năm 2021: Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em huyện, Đại diện Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình. Ban Chỉ đạo bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em cấp xã; nhóm Thường trực Bảo vệ trẻ em cấp xã đã tham gia lớp 

tập huấn trực tuyến về quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy 

cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Thông qua lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức của đội ngũ cán bộ 

làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được củng cố, nâng cao, góp phần thực hiện 

tốt hơn công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, ngược đãi, bạo 

lực trẻ em... Các xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban bảo Chỉ đạo vệ, chăm sóc 

trẻ em và phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục chăm sóc trẻ em. 

3. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể  
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Phòng LĐ,TB,XH-DTđã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng 

hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong đó có trẻ em bị tai nạn thương tích, bạo lực, 

xâm hại làm cơ sở để vận động, huy động các nguồn lực trợ giúp kịp thời, đảm bảo 

ổn định đời sống sinh hoạt, phát triển, hòa nhập cho trẻ em. Trong năm 2020 phối 

hợp với công an huyện, UBND xã Mẫu Sơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 

tỉnh bàn giao 01 trẻ em lang thang về nơi cư trú. Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn nắm tình hình trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích… để có phương 

án hỗ trợ kịp thời. 

4. Việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em  

- Môi trường gia đình: Hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức 

triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; thực hiện 

như: Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, phong trào xây dựng “gia 

đình 5 không, ba sạch” cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” … đã góp phần tích 

cực trong việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của trẻ 

em. 

- Môi trường xã hội: Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn 

giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em luôn được quan tâm thực hiện, các cơ quan 

như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát hoạt động hiệu quả đảm bảo việc giữ gìn an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường an toàn cho trẻ. Trẻ em 

được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng thông qua kênh gia đình, chính quyền địa phương và 

nhà trường.. Các điểm vui chơi giải trí giành riêng cho trẻ em trên địa bàn huyện phần 

lớn là do tự phát, chưa có điểm vui chơi, giải trí của chính quyền địa phương dành 

riêng cho trẻ em. Tuyên truyền treo băng zôn và cung cấp thông về Tổng đài điện 

thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đến các hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Môi trường giáo dục: Các trường học triển khai hoạt động thiết thực nhằm 

ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em như: Phong trào xây dựng “Trường học thân 

thiện, học sinh tích cực”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học sinh, sinh viên nói 

không với hành vi bạo lực”; triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo 

là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học 

sinh, sinh viên nói không với hành vi bạo lực” trong nhà trường...Công tác quản lý, 

hướng dẫn xây dựng chương trình, tiết mục, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và việc tổ 

chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, nhằm phòng chống xâm hại trẻ em, thăm hỏi, 

tặng quà các cháu thiếu nhi luôn được các cấp các ngành địa phương quan tâm thực 

hiện vào những ngày lễ như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Lễ khai giảng, 

tháng phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em hàng năm. 

6. Việc hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy có bị 

xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

- Năm 2021, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 266/20.319 chiếm 1,3%; trẻ 

em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 5.222/20.319 chiếm 25,7%tổng số trẻ 

em.  

- Từ năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 09 vụ tai nạn thương tích 

trẻ em và 09 trẻ tử vong trong đó tai nạn giao thông 01 vụ, 08 vụ tử vong do đuối 
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nước. Sau khi nhận được thông tin các vụ việc tai nạn thương tích trẻ em xảy ra, 

Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên 

quan và UBND cấp xã, thị trấn hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời, phối hợp cơ 

quan chức năng liên quan thực hiện xác minh và đã xử lý hình sự 01 vụ tai nại giao 

thông. 

Từ năm 2020 đến nay chưa phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao 

động chưa thành niên.  

7. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Chính sách chăm sóc sức khỏe 

Công tác chăm sóc trẻ em luôn được đảng ủy, chính quyền địa phương quan 

tâm thực hiện, gia đình và các bậc cha mẹ luôn tạo mọi điều kiện để trẻ em trong độ 

tuổi đến trường và được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Hằng năm xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai, rà soát đối tượng trẻ em 

khuyết tật, khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn 

huyện.  

Năm 2021, trên địa bàn huyện có 387 trường hợp trẻ được điều trị Covid-19 

hoặc cách ly y tế (F0,F1). Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, 

100% trẻ đã được hỗ trợ tiền ăn theo quy định và hỗ trợ bổ sung theo Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg với tổng kinh phí 387 triệu đồng. 

Trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số đều 

được cấp thẻ BHYT miễn phí để khám chữa bệnh, 100%trẻ em dưới 6 tuổi được 

cấp thẻ BHYT, năm 2022 có 9.180 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp  thẻ BHYT, kinh 

phí thực hiện cấp thẻ là 1.952,4 triệu đồng. 

Trên địa bàn huyện có 01 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, số trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS của huyện trên 30 trẻ đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện khuyết tật được hưởng chính 

sách xã hội theo quy định hiện hành; trẻ em bị nhiễm HIV trong diện quản lý được 

chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp; phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm 

HIV trong diện quản lý được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 

- Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế 

Năm 2022, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 

của huyện là 2.995 người với tổng kinh phí chi trả 1.662,1 triệu đồng. Trong đó 

tổng kinh phí chi trả cho riêng đối tượng là trẻ em 652 trẻ với 390,6 triệu đồng trẻ 

em mồ côi cả cha lẫn mẹ 23 trẻ; 144 trẻ em khuyết tật nặng, 35 trẻ em khuyết tật 

đặc biệt nặng.Số cá nhân, gia đình nhận chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi được hỗ trợ 

thường xuyên 05 người mức hỗ trợ 540.000 đồng/tháng, tổng số kinh phí chi trả 

hàng tháng 5,4 triệu/đồng/tháng. 

- Chính sách hỗ trợ pháp lý 
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Trên địa bàn huyện có 01 chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 tuy nhiên từ năm 

2020 đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em 

nào.  

- Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo 

- Năm 2020 có 5.340 học sinh được miễn học phí, 6.774 học sinh được giảm 

học phí, 7.668 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập, 253 học sinh khuyết tật được 

hỗ trợ với tổng số kinh phí 6.996.717.000 đồng. 

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo đối với trẻ em khuyết 

tật:23 trẻ em mồ côi trong độ tuổi được đi học được trợ cấp thường xuyên, năm 

2022 có 104 trẻ em khuyết tật đang đi học theo quy định thuộc diện hộ nghèo được 

hưởng ưu đãi giáo dục theo quy định. 

8. Việc tổ chức hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

Trên địa bàn huyện có 01 cơ sở ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng 

29 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Thông qua hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hộinhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi đã góp phần phòng ngừa, 

giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em 

bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực... 

9. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí cho công tác thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ 

em chủ yếu từ nguồn ngân sách địa phương cụ thể: 

 - Năm 2020là 1.030.308.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa phương: 

866.880.000 đồng (Kinh phí chi trợ cấp xã hội thường xuyên là 866.880.000 đồng 

trong đó gồm cả kinh phí nguồn huyện cấp cho riêng công tác trẻ em 10 triệu/năm); 

Nguồn hỗ trợ của tỉnh: 44.750.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ nhập liệu trẻ em và khảo 

sát đánh giá xã phù hợp với trẻ em); Quỹ Bảo trợ trẻ em: 118.678.000 đồng (tặng 

quà trẻ em nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ áo ấm, tổ 

chức diễn đàn trẻ em, hỗ trợ tai nạn thương tích...) 

- Năm 2021 là 2.816.890.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa phương: 

2.713.780.000 đồng kinh phí chi trợ cấp xã hội thường xuyên; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 

103.110.000 đồng (tặng quà trẻ em nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, hỗ trợ áo ấm, hỗ trợ tai nạn thương tích...). 

- Trong 4 tháng đầu năm 2022là 1.696.364.000 đồng, trong đó: Ngân sách 

địa phương: 1.672.120.000 đồng (chi trợ cấp xã hội thường xuyên); Quỹ Bảo trợ trẻ 

em: 24.244.000 đồng (lũy kế năm 2021 chuyển sang) 

10. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Từ năm 2020 đến nay Phòng Lao động, thương binh, xã hội Dân tộc đã 

tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp công tác phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại 08 xã, thị trấn và một số trường học trên địa bàn. 
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- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng, chống xâm hại 

trẻ em: Đến thời điểm kiểm tra Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc 

chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác trẻ em.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và 

phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Lộc Bình cho thấy Phòng Lao 

động, thương binh, xã hội - Dân Tộc huyện Lộc Bình đã tham mưu cho UBND 

huyện và chủ động ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chính sách, pháp 

luật về trẻ em, các chương trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế, thể thao, 

giải trí lành mạnh cho trẻ em được triển khai đồng bộ, các hoạt động văn hóa, thể 

thao tạo được sân chơi lành mạnh, thiết thực đối với trẻ em, các quyền tham gia của 

trẻ em trong môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng đã được chú trọng. Các 

mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến 

độ và có hiệu quả. 100% trẻ đã đăng ký khai sinh đều được cấp thẻ BHYT, khám 

chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ 

em được cải thiện, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợcả về vật chất và tinh 

thần, thông qua nhiều kênh, nhiều tổ chức, được đảm bảo các quyền học tập, vui 

chơi giải trí, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh .... Công tác bố trí 

nhân lực, kinh phí thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm 

hại trẻ em được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi.  

2. Những hạn chế, thiếu sót 

2.1.Chưa  chủ động, tích cực trong hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện quyền 

trẻ em theo quy định của pháp luật, nhất là đối với cơ sở bảo trợ xã hội, dẫn đến việc 

cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn chưa xây dựng và ban hành các quy chế để áp dụng 

thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

2.2. Việc kiểm tra, giám sát đối với cấp xã đối với công tác thực hiện chính 

sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em chưa thường xuyên, còn để 

xảy ra tình trạng nhiều trẻ em bị tai nạn, thương tích (08 trẻ bị đuối nước).  

2.3. Là địa bàn có số lượng sông suối, ao, hồ nhiều nhưng chưa tổ chức kiểm 

tra, rà soát và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn thương tích 

cho trẻ em, nhất là cảnh báo nguy hiểm về đuối nước. 

III. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao 

động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình chủ động tham mưu UBND 

huyện và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn khắc 

phục những hạn chế được nêu tại mục 2, Phần II Thông báo này và báo cáo tình 

hình thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em theo 

yêu cầu tại Công văn số 665/VP-KGVX ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Lạng Sơn về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em 

và phòng, chống xâm hại trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 20/11/2022 qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội./. 

 
 

Nơi nhận:                     
- UBND huyện Lộc Bình; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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