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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia 
về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021 – 2025 

_____________ 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; 

Xét Tờ trình số 285/TTr-BVSTB ngày 20/12/2021 của Thường trực Ban vì sự 

tiến bộ phụ nữ huyện (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) về việc ban hành 
kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Trà 
Cú giai đoạn 2021-2025; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Giao Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện (Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội) chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Sở LĐTB&XH; 
- TT. HU; TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 4; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH.sơn 
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