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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 494/Qð-UBND

Phủ Lý, ngày 25 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Ban hành “Quy chế Hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh thực hiện
các ðề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên truyền,
giáo dục phẩm chất, ñạo ñức phụ nữ Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước", “Giáo dục 5 triệu bà mẹ
nuôi dạy con tốt” giai ñoạn 2010 - 2015 của Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Bình ñẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét ñề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế Hoạt ñộng của Ban Chỉ
ñạo cấp tỉnh thực hiện các ðề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất, ñạo ñức phụ nữ Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện ñại hoá ñất nước", “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai ñoạn 2010
- 2015 của Chính phủ.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
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