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QUYẾT ĐỊNH

về viêc kiên toàn Ban Vì sư tiến bô phu-nữ Sở Nôi vu
Cằn cứ Qủỳết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập và kiện toàn Bần Vì sự tiến bộ phụ nữ ở ủ y ban
nhân dân cấp tỉnh "và cấp huyện;
Căn cử Công văn số 4598/SLĐTB&XH-BĐG ngày 03 tháng 12 năm 2009
của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triền khaỉ và thực hiện Quyết
định số 1855/QĐ-TTg; __
Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của
ủ y b an nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quý định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Vi sự tiến bộ phụ nữ Sở Nội vụ, bao gồm các thành
viên:
1; Trưởng ban:
Ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
2. Phó Trưởng ban:
"' ^ í >
- Ông Đào Hoàng Miiáì* Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và

công tác thanh niên,thuộc Sởệ^ộiLy^^ f- ? ỷ \
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yen, Phó Chặĩiỉ; Văn phòng Sở Nội vụ.
3. Thành viên:

_ị. +**

- ông Nguyễn Hồng Hài, Trưởng phòng Phồng Công chức, viên chức Sở
Nội vụ.
- Ông Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức
phi chính phủ Sở Nội vụ.
- Ông Đặng Hoàng Khải, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực
thuộc Sở Nội vụ.
- Ông Trần Khánh Tòng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội

- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thực
thuộc Sở Nội vụ.
- Bà Huỳnh Thị Thuận, Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính
thuộc Sở Nộỉ vụ.
Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Nội vụ, có nhiệm vụ:
Tham mưu cho Giám đốc Sở, trong việc đưa vấn đề giói vào quá trình xây
dựng, thực hiện các chính sách, ké hoạch, chương trình của Sở; Xây dựng, triển
khai thực hiện kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ; đánh giá kết quả hoạt
động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm của ngàxửi
Nội vụ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công
chức, viên chức về pháp luật, chính sách đối với phụ nữ về công ước xóa bỏ mọi
hình thức phân biệt đối xử với phụ nứ về bình đẳng giới.
Nghiên cứu, đe xuất với Giárii đốc Sở về phương hướng, giải pháp để giải
quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ ữong
Sở.
Báo cáo về Bần Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh định kỳ 6 tháng* năm theo quy
định; Triên khai các hoạt động vì sự tiên bệ phụ nữ theo hướng dân của Ban Vì sự
tiến bộ phụ nữ tỉnh và thực hiện lồng ghép giới theo hướng dẫn của Trung ương.
Thực hiện các .nhiệm ỵụ khác liên qụan đến sự tiến bộ phụ nữ do Giám đốc
sở giao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở và
các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày
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