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UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                  Số:        /BVSTBPN 
 

Sầm Sơn, ngày       tháng 9  năm 2020 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Sầm Sơn 

———————— 

 

 Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND thành 

phố Sầm Sơn về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Sầm Sơn. 

  Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố (sau đây gọi tắt là Ban) 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, như sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban 

 Chỉ đạo và phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Ban trên cơ sở 

chức năng nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

của Ban; điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 2. Trưởng phòng Lao động – TB&XH – Phó Ban Thường trực 

 - Tham mưu giúp Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của thành phố xây 

dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động thường kỳ, kế hoạch hàng 

năm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn, triển khai các chương trình, mục 

tiêu về bình đẳng giới của thành phố, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo 

nghề cho phụ nữ. Phối hợp với các thành viên của Ban, triển khai, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến vì 

sự tiến bộ của phụ nữ. 

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của 

phụ nữ của thành phố; đôn đốc các đơn vị chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, 

tổng hợp các báo cáo thường kỳ và đột xuất của Ban theo yêu cầu và chỉ đạo của 

cấp trên; dự trù kinh phí hàng năm để đảm bảo phục vụ cho hoạt động của Ban 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố theo quy định. Phối hợp đề xuất thi đua khen 

thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động bình đẳng giới theo quy 

định; phụ trách địa bàn phường Trường Sơn. 

 3. Trưởng phòng Nội vụ thành phố - Phó ban 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất UBND thành phố trong 

việc lựa chọn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức nữ 

thuộc trách nhiệm quản lý, đảm bảo và ưu tiên cho phụ nữ được tham gia hoạt 

động vào từng lĩnh vực, vị trí, công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, tạo 

điều kiện cho nữ cán bộ, công chức phát huy khả năng tham gia hoạt động xã 
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hội. Tổng hợp số liệu cán bộ nữ hàng năm được bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển 

từ thành phố đến xã, phường thuộc thẩm quyền. 

 - Phối hợp với phó ban thường trực, đề xuất Hội đồng thi đua khen 

thưởng thành phố biểu dương, khen thưởng, kỷ luật về công tác bình đẳng giới 

theo quy định; phụ trách địa bàn phường Trung Sơn. 

 4. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố - Phó ban 

 - Phối hợp với thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, tham 

mưu xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí cho các đơn vị hàng năm; lồng ghép 

các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với việc xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố để thực hiện tốt kế 

hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; 

 - Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động VSTBPN ở các 

ngành, các đơn vị, xã, phường theo quy định hiện hành; phụ trách địa bàn 

phường Bắc Sơn. 

5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố - Ủy viên 

Tham mưu, đề xuất UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện 

các mục tiêu, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, giáo viên 

nữ phù hợp với sự nghiệp phát triển chung ngành giáo dục của thành phố, định 

kỳ tổng hợp kết quả hoạt động bình đẳng giới của ngành báo cáo về Ban Vì sự 

tiến bộ của phụ nữ thành phố; phụ trách địa bàn phường Quảng Vinh. 

6. Trưởng phòng Tư pháp thành phố - Ủy viên 

- Phối hợp với các thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành 

phố và UBND xã, phường, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp 

luật liên quan đến hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố; 

- Tham mưu giúp Ban trong việc xây dựng, thẩm định và kiểm tra các văn 

bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới; 

Phụ trách địa bàn phường Quảng Thọ. 

7. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố - Ủy viên 

Chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong nữ 

công nhân viên chức; tăng cường tuyên truyền công tác bình đẳng giới, xây 

dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; kiểm tra xử lý các văn hóa phẩm 

độc hại gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội; phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố hướng dẫn xã, phường tích cực 

tuyên truyền về công tác bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; phụ trách địa bàn phường Quảng Cư. 
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8. Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố- Ủy viên 

Hướng dẫn, thẩm định thiết kế và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thiết kế 

thi công xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng phục vụ cho Nhân dân và 

công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố theo đúng quy định; phụ trách địa 

bàn xã Quảng Đại. 

9. Trưởng phòng Kinh tế thành phố - Ủy viên 

Tổ chức triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hướng 

dẫn phụ nữ tích cực phát triển kinh tế; tăng cường công tác khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ; chủ trì, 

phối hợp với các xã, phường có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu lao động, ngành 

nghề phù hợp, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho lao động nữ; phụ trách 

địa bàn xã Quảng Minh. 

10. Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố - Ủy viên 

Phối hợp với cơ quan thường trực của Ban chuẩn bị các tài liệu, văn bản, 

địa điểm và giấy mời họp, thông báo kết luận các cuộc họp liên quan đến hoạt 

động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; phụ trách địa bàn phường 

Quảng Tiến. 

11. Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Ủy viên 

Phối hợp với các thành viên tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp 

luật về Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch 

vụ y tế cho phụ nữ; tăng cường quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn, 

kiểm tra, giám sát chất lượng khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo quy 

định; phụ trách địa bàn xã Quảng Hùng. 

12. Chuyên viên Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố 

phụ trách lĩnh vực công tác bình đẳng giới - Ủy viên 

Làm thư ký các cuộc họp của Ban, tổng hợp báo cáo công tác Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ và chuẩn bị các báo cáo cho Ban theo quy định; phụ trách địa bàn 

phường Quảng Châu. 

13. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố - Ủy viên 

- Chỉ đạo các cơ quan, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã 

hội tích cực tuyên tryền và triển khai công tác bình đẳng giới, lồng ghép nội 

dung bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào việc lãnh đạo thực hiện các 

phong trào hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức Hội, các đoàn 

thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố đảm bảo các chế độ, chính sách ưu tiên đối với nữ cán bộ, công nhân 

viên chức và người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao 

động đặc biệt quan tâm đến lao động nữ. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Tích cực bồi dưỡng, đề xuất, giới thiệu cán bộ, Hội viên, đoàn viên nữ tham gia 

ứng cử, đề cử vào các cơ quan của Đảng, đoàn thể, HĐND các cấp và các chức 

danh lãnh đạo, quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. 

14. Phó Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên 

Tham mưu chỉ đạo các cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể về công tác bồi 

dưỡng, phát triển Đảng viên nữ; xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bổ 

nhiệm và luân chuyển cán bộ nữ để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của 

Kế hoạch hoạt động VSTBPN; Tổng hợp báo cáo số liệu cán bộ nữ được bổ 

nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo….trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, 

các ngành, các tổ chức đoàn thể của thành phố. 

15. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Ủy viên 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ hội viên về kiến thức sản 

xuất, kinh doanh, vay vốn để phát triển kinh tế, tuyên truyền, phổ biến và vận 

động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 

nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ. 

16. Chủ tịch Hội LHPN thành phố- Ủy viên 

 - Đề xuất các mục tiêu, chương trình hoạt động của Hội phụ nữ thành phố 

liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chỉ đạo các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ, vận động các cấp Hội 

phụ nữ tăng cường triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình 

đẳng giới; chỉ đạo việc triển khai lồng ghép các hoạt động của công tác Hội phụ 

nữ với các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn; 

 - Chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

cùng cấp tham mưu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động vì sự 

tiến bộ của phụ nữ hàng năm. Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về giới, ký 

năng hoạt động bình đẳng giới và hỗ trợ các hoạt động của phụ nữ, đẩy mạnh 

công tác huy động các nguồn vốn cho phụ nữ vay vốn để phát triển kinh doanh; 

 - Phối hợp với phó Ban thường trực đề xuất việc kiểm tra, đánh giá, bình 

xét công tác thi đua khen thưởng về bình đẳng giới; tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh 

vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc phạm vi phụ trách của Hội 

liên hiệp phụ nữ thành phố, đôn đốc các thành viên liên quan báo cáo định kỳ và 

đột xuất về công tác bình đẳng giới theo Quy chế của Ban. 

17. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố - Ủy viên 

Hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu cho chính quyền và 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính 

sách đối với nữ công nhân viên chức lao động. 
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* Trách nhiệm và công tác phối hợp của các thành viên Ban vì sự tiến 

bộ của phụ nữ thành phố 

- Đề xuất việc lồng ghép các hoạt động chuyên môn, vận dụng phù hợp 

các chương trình, mục tiêu Quốc gia, của Tỉnh và của thành phố về hoạt động 

bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách; 

- Phối hợp tổ chức, hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân thực 

hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình 

đẳng giới trong ngành, lĩnh vực chuyên môn, địa bàn được giao phụ trách; 

- Tổ chức kiểm tra, thu thập thông tin, số liệu để đánh giá kết quả hoạt 

động về bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của ngành, lĩnh 

vực và địa bàn được giao phụ trách theo chương trình, mục tiêu của Quốc gia, 

của tỉnh và thành phố; chỉ đạo, đề xuất về công tác thi đua khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động bình đẳng giới và các biện pháp xử lý 

đối với các hành vi vi phạm về công tác bình đẳng giới thuộc lĩnh vực, ngành 

phụ trách. 

- Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm về hoạt động bình đẳng giới và báo cáo 

đột xuất khác do cấp trên yêu cấu theo Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ thành phố. 

Căn cứ phân công nhiệm vụ trên, đề nghị các thành viên Ban Vì sự tiến bộ 

của phụ nữ thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tích cực chỉ đạo thuộc 

lĩnh vực mình phụ trách để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu vì sự tiến bộ của 

phụ nữ thành phố./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- TTr. Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND TP (b/c); 

- Các thành viên Ban (t/h); 

- Đảng ủy, UBND xã, phường (t/h); 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

 

TM. BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Bùi Quốc Đạt 
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