
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 
V/v đôn đốc báo cáo tình hình thực 

hiện chính sách pháp luật về phòng, 

chống đuối nước trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 8 năm 2022 

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1415/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 27/7/2022 của 

Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam Định về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách 

pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em.  

Ngày 29/7/2022, UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành công văn số 3177/UBND-

LĐTBXH đề nghị UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em và gửi về UBND huyện (qua phòng 

Lao động - TB&XH) trước ngày 10/8/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo 

báo cáo của phòng Lao động - TB&XH, chưa có đơn vị xã, thị trấn nào gửi số liệu 

báo cáo về phòng. 

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam 

Định đảm bảo thời gian theo quy định, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo công chức Lao động -TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của 

địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống 

đuối nước trẻ em (theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm). Báo cáo gửi về UBND huyện 

Mỹ Lộc (qua phòng Lao động -TB&XH) chậm nhất trước ngày 15/8/2022 để tổng 

hợp báo cáo chung của huyện. 

UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Quang Huy 

 


		2022-08-10T17:34:10+0700


		2022-08-11T07:37:14+0700


		2022-08-11T07:36:51+0700


		2022-08-11T07:36:51+0700




