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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

                                                     

Thực hiện Công văn số 3493/LĐTBXH-TE ngày 23/8/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành 
phòng, chống đuối nước trẻ em, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối 
nước trẻ em, tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ 
em. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định. 

 (Công văn số 3493/LĐTBXH-TE ngày 23/8/2018 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: GD&ĐT, YT, GTVT, VHTT&DL 
- Công an tỉnh; 
- Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Tỉnh Đoàn    
  TNCS HCM;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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