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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 

   

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện công tác bình đẳng gới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm giảm khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần  

thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp 

tục thực hiện Chiến lược Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 – 2020, 

Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 – 2020 và các 

chương trình, đề án liên quan về BGĐ, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới giai đoạn đến năm 2020, chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến 

tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động phải thiết thực, cụ thể và bám sát chủ trương, định hướng 

của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với điều kiện tình hình 

thực tế của cơ quan, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng triển khai thực hiện 

Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục chính 

sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN 

Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động cơ quan các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 21-CT-

CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ 

trong tình hình mới, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ 

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới gai 

đoạn 2011 – 2020 và các chương trình, đề án liên quan về BGĐ, phòng ngừa 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020. 
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Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp 

luật về BĐG và VSTBCPN với hình thức phong phú, đa dạng, khuyến khích sự 

tham gia của nam giới trong các hoạt động BĐG; lồng ghép các hoạt động tuyền 

truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG trong các hoạt động chuyên môn 

của cơ quan, nhằm góp phần thưc hiện hiệu quả các chương trình, đề án liên 

quan về BGĐ, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến 

năm 2020, chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tuyên truyền và triển khai những nội dung mới về bình đẳng giới trong 

Bộ luật Lao động năm 2019 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan.  

2. Tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 

Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới” theo chủ đề và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. Tuyên truyền các khẩu hiệu trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến 

ngày 15/12/2020. 

; 3. Tổ chức triển khai hiệu quả và tổng kết đánh giá kết quả thực 

hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương 

trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án 

"Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn đến năm 2030".   

3.1. Tiếp tục thực hiện các nội dung: 

a) Về BĐG trong lĩnh vực chính trị 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch công chức, viên chức, trong đó gắn 

quy hoạch với đào tạo và bồi dưỡng nữ công chức, viên chức gắn với thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức đoàn thể. 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho nữ công chức, viên chức của cơ quan được 

bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm nâng 

cao chất lượng, năng lực của cán bộ nữ; quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ 

tham gia vào lãnh đạo quản lý các cấp, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ 

trong lĩnh vực chính trị. 

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 01 nữ công chức, viên chức vào hàng ngũ của 

Đảng. 

- Tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu trong học tập, thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, chính trị và phát triển về mọi mặt, nhằm phát huy tối đa năng lực 

và sở trường của bản thân; bố trí nữ công chức, viên chức đúng vị trí, phù hợp 

với năng lực, phát huy đầy đủ năng lực của phụ nữ. 

b) Về Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động 
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- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo có hiệu quả nhằm thực hiện 

quyền bình đẳng của phụ nữ, nhất là việc thực hiện các chế độ chính sách đối 

với nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. 

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các 

phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tạo điều kiện giúp đỡ chị em có hoàn 

cảnh khó khăn, đẩy mạnh phong trào “tương thân, tương ái” trong đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) trong cơ quan. 

c) Về BĐG trong chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản 

- Vận động nữ CCVCLĐ thực hiện tốt các quy định về kế hoạch hóa gia 

đình, không sinh con thứ 3; 

- Tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ đối với CCVCLĐ nữ. Đảm bảo 

100% nữ CCVCLĐ trong cơ quan mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. 

d) Về BĐG trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức 

về BĐG trong đội ngũ CCVCLĐ cơ quan; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu văn nghệ,…cho phụ 

nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tích 

cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, hoạt động nữ công gia chánh. 

đ, Về BĐG trong lĩnh vực gia đình 

- Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ 

so với nam, nam giới dành nhiều thời gian tham gia công việc gia đình, xây 

dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc và không có tình trạng bạo lực xảy ra 

trong đời sống CCVCLĐ của Sở. 

3.2. Tiến hành thực hiện tốt việc tổng kết đánh giá kết qả thực hiện Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án "Phòng ngừa và ứng phó 

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

4. Tăng cường các hoạt động của Ban VSTBCPN 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐG và 

VSTBCPN; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BĐG 

và VSTBCPN. 

- Củng cố, kiện toàn Ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  của cơ quan; đổi 

mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoat động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

cơ quan.  

- Thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm, hàng năm và chương trình, kế hoạch công 

tác của cơ quan .  



 4 

- Quan tâm cử cán bộ làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tham 

gia đầy đủ các chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác 

BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Ngoại vụ tham mưu cho Thủ trưởng cơ 

quan chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; 

hướng dẫn, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong quá trình 

triển khai hiện thực hiện; theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

2. Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc có trách nhiệm triển khai đến toàn thể CCVCLĐ thuộc phòng, đơn vị phụ 

trách, đồng thời chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan tổ chức 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 của Sở Ngoại vụ./.   
 

Nơi nhận: 
-  UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban VTBCPN; 

- VP, các phòng CM; 

_ Trung tâm TT&DVĐN; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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