
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:         /TTr-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Cao Bằng, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-

CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và 

Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Căn cứ Công văn số 3648/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 20/10/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 37-CT/TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg; Công văn số 2296/VP-VX 

ngày 22/10/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây 

dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW và Quyết định 

số 416/QĐ-TTg tại tỉnh Cao Bằng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 

03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 416/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019. 

 (có dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 

ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 

416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 gửi kèm) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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