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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Dĩ An
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 13/2009/Qð-UBND
ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An )
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
huyện (gọi tắt là Ban).
ðiều 2. Hoạt ñộng của Ban nhằm: tổ chức triển khai các mục tiêu; chỉ ñạo
triển khai thực hiện các chỉ tiêu thể hiện quyền bình ñẳng của phụ nữ trên các lĩnh
vực lao ñộng việc làm, y tế, giáo dục, …
ðiều 3. Ban hoạt ñộng thường xuyên, hàng năm ñều xây dựng kế hoạch hành
ñộng gắn với nhiệm vụ của ñịa phương của từng ngành tổ chức thực hiện ñạt và
vượt chỉ tiêu kế hoạch ñề ra.
ðiều 4. Ban thực hiện sự chỉ ñạo tập trung, thống nhất, phát huy vai trò chủ
ñộng, sáng tạo của các thành viên Ban.
Chương II
NHIỆM VỤ CỦA BAN, TRƯỞNG BAN, PHÓ BAN TRỰC, PHÓ BAN
VÀ THÀNH VIÊN BAN
ðiều 5. Nhiệm vụ của Ban
1. Xây dựng kế hoạch hành ñộng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và tổ chức
triển khai thực hiện trên ñịa bàn huyện.
2. Chỉ ñạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện kế hoạch,
bao gồm các mục tiêu và chỉ tiêu ñạt kết quả cao nhất.
3. Tham mưu ñề xuất những giải pháp nhằm huy ñộng mọi nguồn lực ñảm
bảo thực hiện ñược mục tiêu chiến lược vì sự tiến bộ phụ nữ giai ñoạn 2006 – 2010
ñề ra.
4. Tổ chức hội nghị ñánh giá rút kinh nghiệm, kiểm tra việc tổ chức thực hiện
các chỉ tiêu hàng năm và cả giai ñoạn. Kiểm tra ñánh giá việc tổ chức thực hiện tại
các xã, thị trấn. Khen thưởng các tập thể cá nhân có ñóng góp tích cực trong hoạt
ñộng của Ban từ huyện ñến xã, thị trấn.

