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V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 

     Kính gửi:  

- Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; 

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

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 về nâng cao hiệu 

quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới, Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo: “Hằng năm, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi về Trung 

ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ”. 

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị trong 

năm 2019 như chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ đúng thời hạn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 

  Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg,  

  các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP; 

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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