
Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Thực hiện Công văn số 2091/VP -TH ngày 09/12/2020 của Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, bổ sung dự thảo Chương trình công 

tác năm 2021 của UBND tỉnh. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng đã rà soát và có ý kiến 

đề xuất chỉnh sửa, bổ sung vào Biểu tổng hợp nội dung chương trình công tác 

UBND tỉnh năm 2021 như sau:  

1. Đề nghị chỉnh sửa: Bỏ cụm từ “Tờ trình ban hành” tại nội dung của số 

thứ tự 15, 191, 192. 

2.  Đề nghị xem xét lại nhiệm vụ tại số thứ tự 86 và 96 vì Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội bị trùng nội dung tham mưu thực hiện.  

3. Đề nghị bổ sung 04 nội dung vào Chương trình công tác năm 2021 của 

UBND tỉnh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện, gồm: 

- Tháng 1: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng năm 2021. 

- Tháng 2: Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp và phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Tháng 6: Chương trình hành động vì trẻ em Cao Bằng giai đoạn 2021-

2030; Chương trình bảo vệ trẻ em Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Chương trình 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2030. 

- Tháng 8: Kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng xem xét, tổng hợp ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ÐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:               /SLÐTBXH-VP 

V/v góp ý, bổ sung vào dự thảo Chương 

trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày         tháng 12 năm 2020 
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