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KẾ HOẠCH  
Truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới 

 Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 
truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020 -2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 -2020, Sở Khoa học và Công (KH&CN) xây dựng Kế hoạch truyền thông 

về Bình đẳng giới như sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng 
thuận, ủng hộ của công chức, viên chức về lợi ích, sự cần thiết trong việc phụ nữ tham gia 

vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy 
hoạch cán bộ nữ của đơn vị, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy 
bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.  

- Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần vào sự phát 
triển bền vững về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh; củng cố sự tự tin, ý thức tự vươn lên 

của phụ nữ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ theo tinh thần Kế hoạch 
số 58/KH-UBND của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung truyền thông tập trung phản ánh đúng vai trò, sự đóng góp và tham gia 
của nam giới và nữ giới trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, lãnh đạo, quản lý của 
đơn vị. Không truyền tải những nội dung, hình ảnh mang tính định kiến giới, phân biệt đối 

xử về giới.  

- Hình thức truyền thông bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm có 
tính khoa học cao, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ nghiên cứu và đa dạng, linh hoạt, phù hợp với 

từng tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo mang lại hiệu quả cao theo tinh thần Kế hoạch số 
58/KH-UBND của UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung: 

- Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định quy định 
một số điều của Luật Bình đẳng giới; 
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- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định các biện 
pháp bảo đảm bình đẳng giới; 

- Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009, Nghị quyết ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện 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; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; 

- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Quyết định số 1696/QĐ-

TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc 
gia về BĐG giai đoạn 2016-2020; 

2. Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở 
KH&CN.  

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức: Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính 
trị tập trung triển khai thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến khi kết thúc kỳ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2 Phương thức thực hiện: Tuyên tuyền lồng ghép tại các cuộc họp: giao ban, sinh 

hoạt chi bộ, Đoàn TNCSHCM,… trên mạng nội bộ, trên trang Website 
http://sokhcn.langson.gov.vn 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 
ngành chịu trách nhiệm đưa nội dung tài liệu tuyên truyền lên trang Website của đơn vị. 

- Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tuyên truyền 
lồng ghép tại các cuộc họp: giao ban, sinh hoạt chi bộ, Đoàn TNCSHCM,…trên mạng nội 

bộ, trên trang Website và đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức thuộc đơn vị thường 
xuyên tự bố trí thời gian phù hợp nghiên cứu, học tập các văn bản trong nội dung Kế hoạch 

này để áp dụng vào thực tiễn. 

- Các phòng đơn vị trực thuộc Sở báo cáo gửi về Văn phòng Sở KH&CN trước ngày 
22/4/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng 
tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Sở KH&CN./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 
- Lưu: VT, TTra(tthai)  
 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
Nguyễn Thị Hà 

 

 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
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