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Kính gửi:   

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể. 

 

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 

02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược). 

Để có căn cứ, thông tin cho việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 – 

2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các đoàn thể chỉ 

đạo đơn vị chức năng xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia 

bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và đề xuất 

các nội dung cho Chiến lược giai đoạn 2021-2030. Báo cáo gửi về Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) và gửi bản mềm qua địa chỉ 

thư điện tử: vubdg@molisa.gov.vn trước ngày 25/4/2020 để tổng hợp. 

Đề cương báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn. Thông tin 

chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Việt Hải, Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 0983.084.703 hoặc 

024.3825.3875.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, BĐG. 
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