
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai Chương trình “Tăng 

cường sự tham gia bình đẳng của  

phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và 

quản lý ở các cấp hoạch định  

chính sách giai đoạn 2021 - 2030 

 

 
           Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của 

phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai 

đoạn 2021 - 2030”, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển  khai  thực  hiện Chương trình 

“Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản 

lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh theo 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định trên và sau khi có hướng dẫn 

của Bộ Nội vụ; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và các bộ, ngành 

liên quan kết quả thực hiện Chương trình theo quy định. 

(Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 được gửi kèm trên iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh để Sở Nội vụ thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phaṃ Hùng Trường 
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