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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và  

Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2020  
 

 Thực hiện Chương trình, Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác Bình 

đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Sở 

Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động của cơ quan, đơn vị đối với công tác Bình đẳng giới (BĐG) và Vì 

sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi 

thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế 

của phụ nữ trong phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất 

bình đẳng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới.  

2. Thông qua các hoạt động nhằm chăm lo, tạo điều kiện thực hiện quyền 

bình đẳng của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong lao động, việc làm, trong 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe...; Tuyên truyền giáo dục phẩm 

chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

có các tiêu chí: có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có lối sống đạo đức 

trong sáng...để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, 

pháp luật về BĐG, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực 

chính trị 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, 

pháp luật và kiến thức về BĐG như tổ chức các cuộc Tọa đàm, họp lấy ý kiến về 

quy hoạch nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; Phổ biến, tuyên truyền Luật BĐG, các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG và 

vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của 

Ban bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 70/KH-

UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai Thông báo số 196/BT-TW 

ngày 16/3/2016 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
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với công tác BĐG và VSTBCPN trong tình hình mới"; Kế hoạch phòng và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội để nâng cao nhận thức và chuyển 

đổi hành vi giảm khoảng cách giới, nâng cao vị thế của Phụ nữ trong một số lĩnh 

vực, ngành có bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất BĐG cao. Lồng ghép thực hiện các 

nội dung, chỉ tiêu về BĐG theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, ; thực hiện tốt 

chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ về các chính sách, pháp luật về BĐG và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới 

tính thai nhi đồng thời ngăn chạy, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG và lồng ghép vấn đề 

BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý. Tiếp tục triển khai, thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với 

nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 

515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở rà soát, đánh 

giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính 

quyền trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ tại đơn 

vị. 

 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đằng giới trong lĩnh vực 

chính trị trong đó chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức mọi người về 

vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. 

3. Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án về BĐG và 

VSTBCPN 

Thường xuyên rà soát các quy định của tỉnh đối với cán bộ nữ, đề xuất nội 

dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục 

thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với các chỉ tiêu 

và giải pháp thực hiện cụ thể; bố trí, sắp xếp, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ nữ sau 

đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là 

người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo theo Quyết định số 257-QĐ/TU ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

4. Tổ chức Tháng hành động về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2020 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động theo hướng dẫn 

của UBND tỉnh. Huy động toàn thể công chức, viên chức và người lao động của 

cơ quan tham gia, tuyên truyền các hoạt động của tháng hành động. 

5. Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
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Kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

thep quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc phối với với các Tổ Công đoàn, Ban Vì sự 

tiến bộ của Phụ nữ thuộc Sở căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Giao đồng chí Thư ký Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Sở Khoa học và 

Công nghệ phối hợp với Công đoàn cơ quan có tham mưu xây dựng báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, 
đơn vị trực thuộc Sở; 
- Công đoàn;  
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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