
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:           / UBND-KGVX 
V/v triển khai Thông tư số 

29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

26/12/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh nhận được Thông tư số 29/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về 

hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em (văn bản gửi kèm theo) và có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

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

Tài chính và các đơn vị liên quan: 

- Tham mưu, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ 

chức diễn đàn trẻ em cấp huyện, xã. 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh theo hướng dẫn 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 29/2019/TT-

BLĐTBXH và thực hiện việc tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai trên địa bàn 

tỉnh theo đúng quy định. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn đàn trẻ em các 

cấp huyện, xã theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

tại Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu An 
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