
 
QUYẾT ĐỊNH   

Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ban Dân tộc 
 
  

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBNDngày 10/4/2019 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tỉnh Sơn La;   

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 
gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Thào Xuân Nếnh: Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Công đoàn - 
Trưởng Ban; 

2. Bà Đinh Thị Bích Lan: Chánh Văn phòng - Phó Trưởng Ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Hường: Phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc - Thành 

viên  

4. Ông Lò Văn Hùng: Thanh tra viên – Thành viên 

5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang: Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc – 
Thư ký. 

 Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ: 

 - Nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Ban về phương hướng, giải pháp để 
giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, về 

công tác cán bộ nữ. Giúp Lãnh đạo Ban trong phối hợp giữa các phòng 
chuyên môn trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công 

chức, viên chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cơ quan. 

UBND TỈNH SƠN LA 

  BAN DÂN TỘC 
 

Số:  30 /QĐ-BDT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Sơn La, ngày   08  tháng  3  năm 2021 



 - Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc đưa vấn đề giới vào thực 
hiện các chính sách, kế hoạch hàng năm; đánh giá kết quả hoạt động 

VSTBCPN và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm của Ban. 

 - Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban; Xây dựng các chương trình, kế 
hoạch, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và tổng hợp xây dựng báo 

cáo tình hình triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ của 

Ban do Trưởng Ban giao. 

 - Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Trưởng Ban phân công. 

- Được sử dụng dấu của Ban Dân tộc tỉnh để giao dịch công tác. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, các phòng chuyên môn Ban Dân tộc và các 
ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 29/QĐ-BDT ngày 12/4/2018 của 
Ban Dân tộc tỉnh Sơn La và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban VSTBCPN tỉnh (Báo cáo); 
- Cấp ủy chi bộ; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Như điều 3; 
- Trang TTĐT của ban; 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Đinh Trung Dũng  
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