
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX          Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

V/v bảo đảm cho các cấp               

Hội Liên hiệp Phụ nữ tham 

gia quản lý nhà nước theo 

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP  

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3805/UBND-KGVX ngày 10/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà 

nước theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực 

hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, 

nhất là các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ và 

trẻ em. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm cho các 

cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo quy định. 

2. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nghiên 

cứu tham mưu đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 

phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới1. 

3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai đến các cấp Hội phụ nữ 

phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP; 

đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu tham 

gia quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Lưu: VT, PNV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Đinh Thị Hồng Thu 
 

                   
1 khi có yêu cầu của Sở  Nội vụ. 
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