
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 4150 /LĐTBXH-VPQGGN 
 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch 

tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

  
                 

               Kính gửi: 

 - Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 

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

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các 

Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021 – 2025.  

Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp thẩm quyền, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản 

đối với dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì 

người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 (có dự 

thảo Tờ trình và Kế hoạch kèm theo). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: Lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024 

37478677; email: giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 27/11/2021 để hoàn 

thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VPQGGN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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