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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 26 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện
ðề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất ñạo ñức phụ nữ Việt Nam
thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước”
trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh năm 2014
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 343/Qð-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt ðề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, ñạo ñức phụ nữ Việt Nam thời kỳ
ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước (giai ñoạn 2010 - 2015);
Theo ñề nghị của Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ tỉnh,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện ðề án “Tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất ñạo ñức phụ nữ Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện ñại hóa ñất nước” trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh năm 2014.
ðiều 2. Giao Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp Thủ trưởng
các sở, ban, ngành, hội ñoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố căn cứ nội dung Kế hoạch ñược phê duyệt tại ðiều 1 ñể tổ chức triển khai thực
hiện ñúng mục ñích, có hiệu quả.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế
hoạch và ðầu tư, Giáo dục và ðào tạo, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Thông tin
và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh, Chủ
tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Bí thư ðoàn Thanh niên
CSHCM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban chỉ
ñạo ðề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và ðề án “Tuyên truyền giáo

