
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:  1586 /LĐTBXH-TE 

V/v tổ chức Tháng hành động 

 vì trẻ em 

CỘNG HOÀ 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 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới:“tiếp tục dừng các hoạt động 

lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi 

công cộng, sân vận động” (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020), Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương: 

- Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 về 

việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Công văn số 666/LĐTBXH-

TE ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 

2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng 

hành động vì trẻ em (thông điệp truyền thông Tháng hành động vì trẻ em kèm theo); 

- Triển khai các hoạt động phù hợp, không tổ chức Lễ phát động Tháng hành 

động vì trẻ em và tăng cường công tác truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, Cục TE. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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