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       Kính gửi:  

     - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;     

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

         
 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 11/TTr-BTV ngày 12/01/2022 của Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã phụ nữ tham 

gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030”.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án 

của các sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và 

Truyền thông, Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp Hội doanh nhân nữ tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để tiếp thu và hoàn 

chỉnh dự thảo Đề án. Sau khi có ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương và 

hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện thẩm định dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh (kèm theo dự thảo Quyết định và 

Đề án)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, VX.LĐVL17 
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