
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-LĐTBXH 

 V/v báo cáo đánh giá 15 năm thi 

hành Luật Bình đẳng giới 

         TP.  Lạng Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

 

                         Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

  
 

 Thực hiện Công văn số 538/SLĐTBXH-PCTNXHBĐG ngày 13/4/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo đánh 

giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.  

Để có số liệu tổng hợp và xây dựng báo cáo, UBND thành phố yêu cầu 

các phòng ban, đơn vị, Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố; 

Uỷ ban nhân dân các phường, xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ báo cáo đánh 

giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới như sau: 

- Thực hiện đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực quy định tại Luật: chính 

trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, 

thông tin, thể dục, thể thao; y tế; gia đình. 

- Nêu cụ thể thực trạng, kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và nguyên 

nhân cũng như đề xuất. 

- Giai đoạn báo cáo: Số liệu báo cáo và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng 

giới được tính từ ngày 01/7/2007 đến hết tháng 4/2022. 

(Theo đề cương báo cáo gửi kèm) 

Báo cáo gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trước 

ngày 29/4/2022. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: dxhoangldtp@gmail.com để 

tổng hợp và hoàn thiện báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố. Mọi thông tin 

liên quan đề nghị trao đổi với chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội qua số điện thoại: 02053.716.357. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp báo 

cáo của UBND thành phố đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới gửi tỉnh 

đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVXV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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