
UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG 

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  352 /CV-LĐTBXH 

V/v xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

Triển khai thực hiện Đề án nhân rộng 

mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau giai đoạn 2021-2025 

          Sơn Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

 
 

 

                 Kính gửi:  

 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao;  

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai 

đoạn đến năm 2025; 

Căn cứ Văn bản số 4966/LĐTBXH-BTXH ngày 16/12/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ 

Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sơn Dương, như sau: 

(Có bản dự thảo kèm theo) 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tham gia ý kiến trực tiếp vào bản dự thảo hoặc bằng văn bản gửi về phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chỉnh sửa, trình Uỷ ban nhân dân huyện 

chậm nhất ngày 29/11/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (Báo cáo); 

- Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH; 

- Lưu: VT, Splđ3b. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

 

          Đào Quang Tuấn 
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