
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VXNV 

V/v tiếp tục thực hiện Nghị 

định số 56/2012/NĐ-CP ngày 

16/7/2012 của Chính phủ 

           Ninh Thuận, ngày        tháng 12 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 7491/VPCP-QHĐP ngày 07/11/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 

56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Quy định trách nhiệm của Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 

56/2012/NĐ-CP); 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ đảm bảo hiệu quả, tăng cường trách nhiệm, cơ chế phối hợp và bảo 

đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) 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 thuộc cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 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 Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo quy 

định.   

b) Tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho các 

cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, bảo đảm sự phối hợp 

thường xuyên, chặt chẽ theo quy định tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện thông 

qua Công văn số 4835/UBND-VXNV ngày 09/11/2018). 

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ 

nữ các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện 
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Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ; 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. 

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn 

này; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo 

cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 

Trong tiến trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết 

hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo 

thẩm quyền./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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