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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HẬU LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v Thông báo hoạt động của 

Trang thông tin điện tử Quỹ Bảo 

trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa. 

Hậu Lộc, ngày      tháng 8 năm 2022. 

  

 Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 25/TB-SLĐTBXH ngày 28/02/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về hoạt động của Trang thông tin điện tử Quỹ 

Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa; 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hiệu quả hoạt động của Quỹ BTTE 

các cấp, UBND huyện xin trân trọng thông báo đến các xã, thị trấn trên địa bàn 

về việc Trang thông tin điện tử của Quỹ BTTE tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt 

động chính thức kể từ ngày 01/3/2022, với một số thông tin cụ thể như sau: 

- Địa chỉ truy cập: https://qbtte.thanhhoa.gov.vn 

- Đây là Trang thông tin điện tử cung cấp và tra cứu thông tin, tuyên 

truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thông tin, giới thiệu về các hoạt động của 

Quỹ BTTE tỉnh và các trường hợp trẻ em cần được trợ giúp để kêu gọi, vận 

động sự hỗ trợ nguồn lực (kinh phí, hiện vật) từ các tổ chức, cá nhân trong toàn 

xã hội. 

UBND huyện trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và 

quan tâm truy cập, chia sẻ thông tin./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên (để thực hiện);  
- Lưu VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà 
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