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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và Công nghệ
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;
Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 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 42/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và Công
nghệ, gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở.
2. Phó Trưởng ban: Ông Ngô Thuần, Chủ tịch Công đoàn Sở, Trưởng
phòng Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
3. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Đức Phú, Chánh Văn phòng Sở.
- Ông Dương Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
- Ông Văn Đức Hòa, Chánh Thanh tra Sở.
- Bà Hoàng Việt Hương, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Sở, Trưởng
phòng Quản lý khoa học.
- Ông Tống Viết Hoàng Anh, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng.
- Ông Lê Đình Hoài Vũ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học
và Công nghệ.
- Ông Châu Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và
Thông tin khoa học.

- Ông Lê Nguyễn Thới Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên
hải miền Trung.
- Bà Võ Ngọc Việt Hà, Chuyên viên Văn phòng Sở.
Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và Công nghẹ có chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tuyên truyền và phổ biến kịp thời mọi chủ trương của Đảng, pháp luật
của nhà nước đối với phụ nữ.
2. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động về chăm lo cho sự tiến bộ
của phụ nữ trong Sở, động viên phụ nữ hăng hái lao động, công tác, học tập, rèn
luyện phấn đấu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ
nữ; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp
luật của nhà nước tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.
4. Đề xuất và thực hiện các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình
độ, phát triển Đảng, bố trí sử dụng cán bộ nữ.
5. Phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao trong giới nữ, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi lành mạnh trong toàn Sở.
6. Thực hiện công tác giáo dục giới tính, giáo dục xây dựng cuộc sống gia
đình văn hóa, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đẩy mạnh phong trào
phụ nữ 2 giỏi: “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
7. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, và các
nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công, duy trì chế độ sinh
hoạt nề nếp, góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác nữ giới của toàn Sở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
90/QĐ-SKHCN, ngày 14 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và
Công nghệ.
Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở do ngân
sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị, các ông (bà) có tên ở Điều
1, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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