UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2721/UBND-LĐTBXHDT

Cao Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2020

V/v Cung cấp số liệu tổng hợp
báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án
“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng đồng
bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”

Kính gửi:

- Hội LHPN huyện;
- Các phòng: Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch,
Văn hoá &Thông tin;
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 366/BDT-CS ngày 02/11/2020 của Ban Dân tộc tỉnh
Lạng Sơn về việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 20152020".
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo sơ kết
05 năm thực hiện Đề án (theo đề cương và biểu tại Công văn số 366/UBDT-CS
ngày 02/11/2020 của Ủy ban Dân tộc về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số
498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Gửi kèm Công văn số
366/UBDT-CS ngày 02/11/2020) gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội - Dân tộc) trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp xây dựng báo
cáo của UBND huyện.
UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,
tích cực triển khai thực hiện đúng thời gian như trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.
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