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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 05/2014/QĐ-UBND

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

        TP. Lào Cai, ngày 16 tháng 9 năm 2014    

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND 

thành phố Lào Cai và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 

03/12/2004;  
Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về Quy 

định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho 
các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa 
UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lào Cai tại Tờ trình số 
109/TTr-NV ngày 09/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và mối 

quan hệ công tác giữa UBND thành phố Lào Cai và Hội LHPN thành phố Lào Cai.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Nội vụ; 

Chủ tịch UBND các xã, phường; Chủ tịch Hội LHPN thành phố; Hội LHPN các xã, 
phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

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

QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND 

thành phố Lào Cai và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 

của UBND thành phố Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác trong 

quá trình xử lý các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thành phố Lào Cai 
có liên quan đến chức năng của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lào Cai, nhằm phát 
huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp công tác
Sự phối hợp công tác giữa UBND thành phố và Hội LHPN thành phố được dựa 

trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên 
cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được Hiến 
pháp và pháp luật quy định.

Điều 3. Nội dung phối hợp
Việc phối hợp hoạt động công tác giữa UBND thành phố và Hội LHPN thành 

phố, nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện dân 
chủ trong nhân dân, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời tạo điều 
kiện cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước, quản 
lý xã hội theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước 
hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của UBND thành phố
1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội và chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, UBND thành phố cố trách nhiệm 
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mời đại diện Hội LHPN thành phố tham gia thảo luận hoặc gửi dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật cho Hội LHPN thành phố để lấy ý kiến tham gia.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 
luật liên quan đến phụ nữ trẻ em, bình đẳng giới; tạo điều kiện để Hội LHPN thành 
phố chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào thi đua “Phụ 
nữ tích cực học lập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

3. Mời Hội LHPN thành phố:
a) Khi thành lập các tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạo, tổ công tác cho các cơ quan 

hành chính Nhà nước thành phố về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em như: Giải 
quyết lao động, việc làm, đời sống sức khoẻ, đất đai, nhà ở, giáo dục đào tạo, tuyển 
chọn, khen thưởng, kỷ luật; UBND thành phố mời Hội LHPN thành phố tham gia 
với tư cách là thành viên trong các tổ chức đó để cùng bàn bạc và giải quyết.

b) Tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý liên quan đến phụ nữ, trẻ em và vấn 
đề bình đẳng giới; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật 
về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh 
vực liên quan.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN thành phố hoạt động như: Kinh phí, 
điều kiện, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội LHPN thành phố
1. Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chế độ, chính sách; bổ 
sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố liên quan đến 
phụ nữ trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

2. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ nghiêm túc 
chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các 
hình thức, biện pháp vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động, 
học tập, công tác, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

3. Phối hợp với các phòng, ban, UBND xã phường trong việc thực hiện trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

4. Chỉ đạo Hội LHPN xã, phường phối hợp cùng UBND cùng cấp thực hiện 
kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề 
xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ trẻ em và các lĩnh vực 
khác theo quy định của pháp luật định kỳ 6 tháng 1 lần.

5. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và 
bình đẳng giới của các đơn vị, tổ chức và UBND các cấp; thực hiện phản biện xã hội.

Điều 6. Mối quan hệ công tác và chế độ làm việc
1. Hội LHPN thành phố được mời tham gia dự các phiên họp hoặc hội nghị 
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chuyên đề của UBND thành phố kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa 
vụ và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; liên quan đến giới.

2. Hàng năm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên của UBND thành phố được 
mời đến dự các kỳ họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN thành phố khi bàn 
về các nội dung hoạt động của Hội, các hoạt động phụ nữ tham gia xây dựng phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. UBND thành phố cử 01 đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và 01 uỷ 
viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố theo dõi việc thực hiện Quy chế này và 
Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.

4. Hai năm một lần UBND thành phố và Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức 
sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của 
Chính phủ và Quy chế này.

Điều 7. Thực hiện chế độ làm việc định kỳ hàng năm
1. Sáu tháng một lần lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Ban thường vụ Hội 

LHPN thành phố về tình hình hoạt động của phụ nữ và lắng nghe các ý kiến đề xuất 
của Hội LHPN các cấp về các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kiểm điểm 
việc thực hiện Quy chế phối hợp đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp 
cho các hoạt động tiếp theo.

2. UBND thành phố và Hội LHPN thành phố tổ chức các cuộc họp thu thập ý 
kiến về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật. Nếu phát hiện những 
hành vi vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em hai bên 
có trách nhiệm phối hợp kịp thời giải quyết.

3. Việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho các kỳ họp cả hai bên đều có trách 
nhiệm luân phiên. Trong đó UBND thành phố chủ trì, Hội LHPN thành phố có trách 
nhiệm chủ động phối hợp.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo
1. UBNĐ thành phố thông tin cho Hội LHPN thành phố về tình hình kinh tế 

- xã hội, an ninh quốc phòng và các chủ trương chính sách mới ban hành có liên 
quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ trẻ em trên địa bàn thành 
phố Lào Cai.

2. UBND thành phố cử đại diện dự các kỳ Hội nghị sơ kết, tổng kết, Đại hội 
Hội LHPN thành phố để nghe các kiến nghị với UBND thành phố về tình hình thực 
hiện chủ trương, chính sách, luật pháp; giải đáp và xử lý kịp thời những vi phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

3. Hội LHPN thành phố báo cáo về tình hình hoạt động Hội; tình hình việc làm, 
đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ 
em về UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất.
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Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Mỗi bên cử 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và một cán bộ theo dõi 

chương trình phối hợp, có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình làm 
việc của UBND thành phố và Hội LHPN Thành phố trong chỉ đạo thực hiện Nghị 
định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và Quy chế phối hợp nhằm 
tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 
tỉnh đề ra.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các bên phối 
hợp trao đổi thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh


