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                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Cần Thơ, ngày 13 tháng 9  năm 2017 

 

Kính gửi: 

 

 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở Tư pháp. 

 

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương 

trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố có ý kiến như sau: 

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc 

Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên; tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức 

thực hiện./. 

(Truy cập Quyết định số 1309/QĐ-TTg; Phụ lục trên Website Chính phủ) 

 
Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên;  

- CT UBNDTP (1A); 

- Bộ CHQS TP; 

- Công an TP; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Ngoại vụ; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT.ND 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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