
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 1589 /LĐTBXH-TE 

V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  

Quyết định số 2361/QĐ-TTg  

và Dự án 2 thuộc Quyết định số 565/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  07  tháng 5  năm 2020 

 

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

Để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 

2016 - 2020 (Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015); Dự án 2 Phát 

triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống 

trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 

25/4/2017) và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ 

trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, 

ngành liên quan tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện Quyết định số 

2361/QĐ-TTg và Dự án 2 thuộc Quyết định số 565/QĐ-TTg ở địa phương (đề 

cương và biểu mẫu gửi kèm).  

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ 

em, địa chỉ: Tầng 6, khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.7478459/0243.7475625, email: 

treem@molisa.gov.vn) trước ngày 30 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TE. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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