
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v thực hiện rà soát, bổ sung,  

chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày            tháng 8 năm 2022 

 
                         Kính gửi: 

                                         - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 

                                         - UBND xã, thị trấn.     
 
 
 

Triển khai Văn bản số 1430/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 29/7/2022 

của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định về việc thực hiện rà 

soát, bổ sung, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em (Công văn, biểu mẫu và phụ 

lục đính kèm); UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Thực hiện nội dung tại Mục 2 Công văn số 1430/SLĐTBXH- 

BVCSTE&BĐG ngày 29/7/2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh 

Nam Định;  

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng báo cáo UBND huyện (Biểu mẫu số 

02) qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội: 

- Thực hiện nội dung tại Mục 1, Mục 3 Công văn số 1430/SLĐTBXH-

BVCSTE&BĐG ngày 29/7/2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh 

Nam Định và phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội tỉnh Nam Định theo quy định. 

 Yêu cầu Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;         

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hà Quang Vinh 
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