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Số: 06/2007/QĐ-UBND            Cẩm Lệ, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác

giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ
trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo 
cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 157/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan 
hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam các cấp thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ phối hợp 
công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong 
việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền 

quận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch 
UBND các phường  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Văn Thương
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QUY CHẾ
Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong việc thực hiện
Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ -UBND 
 ngày 10 tháng 9 năm 2007 của UBND quận Cẩm Lệ)

_________________________________

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân (UBND) và Hội Liên hiệp Phụ 
nữ (Hội LHPN) các cấp quận Cẩm Lệ chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, 
được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức và cùng 
phối hợp công tác theo nguyên tắc “Lấy dân làm gốc”.

Điều 2. UBND và Hội LHPN cùng cấp thường xuyên phối hợp hoạt động nhằm 
tổ chức tập hợp, phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ trong xây dựng, phát triển 
quận Cẩm Lệ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Điều 3. UBND, Hội LHPN cùng cấp định kỳ phối hợp tổ chức các cuộc họp để 
thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ 
nữ. 

Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. UBND và Hội LHPN các cấp có trách nhiệm phối hợp:
- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên, quần chúng phụ nữ 

nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho phụ nữ về mọi mặt.

- Giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ nghiêm chỉnh chấp hành các chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.



- Vận động phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi thực hiện chương trình phổ cập giáo 
dục bậc trung học, các chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, phòng chống 
các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo điều kiện làm việc, tăng thu nhập cải thiện đời 
sống phụ nữ. 

- Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Chương III
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp:
1- Tích cực hoạt động và phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp trong việc đặt 

ra và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý của 
phụ nữ, giúp chị em hiểu và nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước để thực sự phát huy được vai trò của Hội trong việc tham gia quản lý 
Nhà nước;

2- Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, 
kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và các chính sách liên quan 
đến phụ nữ, trẻ em phù hợp với thực tế địa phương.

3- Cử đại diện của Hội là thành viên chính thức trong các ban, hội đồng và tổ 
chức liên quan trực tiếp đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em; tham gia các đoàn kiểm tra 
những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

5- Ký tín chấp cho phụ nữ nghèo vay vốn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát 
triển kinh tế; phát động phong trào giúp phụ nữ nghèo vượt khó; vận động các tầng 
lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Điều 6. Nhiệm vụ của UBND các cấp: 
1- Chỉ đạo các cơ quan, bộ phận chuyên môn trực thuộc:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN tham gia hoạt động quản lý nhà nước 

về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.
- Phối hợp với Hội LHPN các cấp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

nữ hiện có và lựa chọn những cán bộ có năng lực cử đi đào tạo để có tiêu chuẩn trình 
độ tham gia lãnh đạo.

2- Cung cấp những thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa 
phương liên quan đến phụ nữ.

3- Tổ chức các cuộc họp để nghe ý kiến của đại diện Hội LHPN tham gia góp ý 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và các chính sách liên quan đến phụ nữ.



4- Chỉ đạo các cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết và trả 
lời trong thời hạn 1 tháng kể từ khi nhận được các yêu cầu hoặc kiến nghị của Hội 
giải quyết các vụ việc vi phạm đến quyền lợi lao động, quyền công dân, đối xử bất 
công với phụ nữ. 

5- Mời đại diện Hội LHPN tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong 
các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban quản lý) về các vấn đề có liên quan 
đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em như: giải quyết lao động, việc làm, đời sống, sức 
khoẻ, đất đai,...; tham gia cùng đoàn, tổ kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước 
trên các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ.

6- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN hoạt động như: kinh phí, điều 
kiện phương tiện làm việc, các hoạt động xây dựng quỹ hội, hỗ trợ phụ nữ giải quyết 
những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng giới của phụ nữ, góp phần 
tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Chế độ làm việc giữa UBND và Hội LHPN các cấp định kỳ 6 tháng/lần.
Đại diện lãnh đạo UBND và Hội LHPN cùng cấp họp để thông qua tình hình 

hoạt động của Hội LHPN, thực hiện chính sách, pháp luật, các đề xuất của Hội LHPN 
về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kiểm điểm việc thực hiện Nghị định 
19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà 
nước (gọi tắt Nghị định 19/2003/CP); đề ra phương hướng phối hợp hoạt động. 

Hội LHPN quận chủ động phối hợp với Văn phòng UBND quận chuẩn bị nội 
dung các cuộc họp liên tịch định kỳ giữa lãnh đạo UBND quận và Ban Thường vụ 
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận.

Điều 8. Kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị định 19/2003/CP.
- Cấp quận, phường: 1 năm sơ kết 1 lần. Vào tháng 10 hàng năm đối với cấp 

phường và tháng 11 đối với cấp quận.
- UBND và Hội LHPN cùng cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức sơ kết đánh 

giá và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 19/2003/CP về cấp trên, đồng thời thảo 
luận xây dựng kế hoạch, biện pháp phối hợp cho các hoạt động của năm tiếp theo.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. UBND và Hội LHPN các cấp:
- Cử cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị định 19/2003/CP 

và liên hệ giải quyết công việc.



- Có trách nhiệm cử cán bộ theo dõi tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực 
hiện Nghị định 19/2003/CP.

Điều 10.  Giao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng Tổ chức chính quyền quận 
giúp UBND quận kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội 
LHPN và UBND các cấp, nếu một trong hai bên xét thấy cần sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp thì lãnh đạo hai bên bàn bạc quyết định trong hội nghị liên tịch gần nhất./.

                                         
                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Thương


