
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3200/LĐTBXH-TE 
V/v báo cáo tổng kết việc thực hiện 

Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày

14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày  17  tháng 8 năm 2020  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

535/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về 

quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ theo quy định tại điểm 3, Mục III, Điều 1 Quyết định này, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg giai đoạn 2014-2020

(hướng dẫn kèm theo), trong đó làm rõ các nội dung cụ thể sau: 

- Tình hình, kết quả thực hiện các khuyến nghị; những nội dung đã thực hiện 

được và chưa thực hiện được. 

- Những khó khăn, thách thức và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện. 

- Đề xuất, kiến nghị về giải pháp trong thời gian tới. 

Văn bản trả lời của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội trước ngày 10/9/2020 (qua Cục Trẻ em, Tầng 6, Khách sạn Công đoàn 

Quảng Bá, số 98 phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, ĐT: 0243.37472328 hoặc 

0243.37476316, email: treem@molisa.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, TE. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Hà 
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