
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

Số:         /UBND-VXNV 
V/v tổ chức Lễ phát động Tháng  

hành động vì bình đẳng giới và  

phòng ngừa, ứng phó với  

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 

  Ninh Thuận, ngày       tháng 11  năm 2021 

  

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

3012TTr/SLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc xin chủ trương không tổ 

chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản 

nêu trên về việc không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công 

tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 

trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng 

thời tổng hợp báo cáo kết quả Tháng hành động cho Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, PCT. Nguyễn Long Biên; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); VXNV; 

- Lưu: VT, NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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