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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới  

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về 

triển khai Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030; 

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai 

Chương trình truyền thông bình đẳng giới (BĐG) năm 2030 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG; Triển khai hiệu quả công 

tác truyền thông về BĐG tại ngành Lao động-Thương binh và Xã hội; tạo 

chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao 

động trong ngành về thực hiện BĐG; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều 

kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, lĩnh vực lao động việc làm nói riêng; 

góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành lao động thương binh và xã hội. 

2. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên trong các đơn 

vị, địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm 

đối tượng và địa bàn dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

hoạt động truyền thông, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cùng 

cấp trong quá trình triển khai thực hiện; thông tin tuyên truyền được triển khai 

sâu rộng, toàn diện, nội dung phản ánh đúng vai trò, sự đóng góp và tham gia 

của nam giới và nữ giới trong mọi lĩnh vực, không truyền tải những nội dung, 

hình ảnh mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.  

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1.Hằng năm, các đơn vị, địa phương và người dân được truyền thông, phổ 

biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về  bình đẳng giới  ít nhất 02 

cuộc. 

2. Hằng năm các đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch triển khai 

hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 
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lực trên cơ sở giới. 

3. Mỗi đơn vị, địa phương, mỗi quý có ít nhất 02 tin, bài truyền thông, 

phổ biến các quy định pháp luật, chính sách, thông tin về BĐG cho người dân 

trên hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị.  

4.Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối 

tượng trong cộng đồng tăng từ 10-15% so với năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính 

sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn. 

- Thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên 

đề, giao lưu học tập kinh nghiệm, ... về bình đẳng giới trên các lĩnh vực đời sống 

xã hội. 

- Đa dạng hóa các loại hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián 

tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực dân cư; chú trọng hoạt 

động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng trong đó ưu tiên các nhóm vùng dân 

tộc địa bàn khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến giới, vùng bị dịch bệnh, thiên 

tai. Huy động sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, 

nam giới, thanh thiếu niên tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực 

trên cơ sở giới. 

- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, 

điển hình trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới và 

các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trong các đợt cao điểm, 

ngày Lễ hàng năm như: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc 

(20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới” (từ 

ngày 15/11 đến ngày 15/12). 

2. Đổi mới về hình thức và phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công 

tác truyền thông về bình đẳng giới. Chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới vào 

các sản phẩm truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt. 

3. Đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các mô hình truyền 

thông, sản xuất tài liệu truyền thông phù hợp cho các nhóm đối tượng. 
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4. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, 

phương tiện, kỹ thuật và sự tham gia, hưởng ứng của đơn vị, địa phương, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các lãnh đạo, người đứng 

đầu đơn vị, địa phương, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. 

5.Triển khai, áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông theo sự chỉ đạo 

hướng dẫn của tỉnh, của các ngành liên quan. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng 

lực công tác tuyên truyền bình đẳng giới cho đội ngũ biên tập viên, báo cáo viên, 

tuyên truyền viên, người làm công tác truyền thông, cộng tác viên ở cơ sở. 

6. Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, 

kết quả về bình đẳng giới của tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam trong nhân dân; tích cực 

đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về các chính sách của Đảng, Nhà 

nước, của tỉnh về bình đẳng giới. 

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về bình đẳng giới và việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch. 

8. Tổng hợp, đánh giá, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Kế hoạch và nhân rộng 

các mô hình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn có hiệu quả. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

hàng năm được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách hiện hành; Từ 

các chương trình, đề án và nguồn tài trợ, huy động của các cá nhân, tổ chức (nếu 

có). 

- Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị huyện, thành phố chủ động xây dựng dự 

toán  hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng phòng chống tệ nạn xã hội-bình đẳng giới  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  

Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh 

thực hiện Chương trình truyền thông BĐG năm 2030 theo các nhiệm vụ và giải 

pháp nêu trong Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng văn bản, tài liệu, tổ 

chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật về bình 

đẳng giới đến các đơn vị, địa phương và người dân. 

- Xây dựng tài liệu truyền thông, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm 
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công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, cộng tác viên, người 

dân trên địa bàn. 

- Phối hợp các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan thực hiện một số 

hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

hàng năm. 

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức chiến dịch truyền thông cao điểm trong 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới từ 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời biểu 

dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả 

trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội- Bình đẳng giới 

xây dựng, lồng ghép công tác bình đẳng giới cho đội ngũ nhà giáo, học viên 

trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp vào chương trình, kế hoạch 

hàng năm, giai đoạn.  

- Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đưa 

nội dung bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính thức của hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng 

giới cho đội ngũ nhà giáo và học viên trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

3. Phòng Lao động, Việc làm – Bảo hiểm xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội- Bình đẳng giới 

xây dựng, lồng ghép công tác bình đẳng giới vào hoạt động hỗ trợ tạo việc làm 

cho người lao động vào chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn.  

- Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa 

nội dung bình đẳng giới vào chương trình bồi dưỡng kiến thức giới, bình đẳng 

giới cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cán bộ cơ quan quản lý lao 

động tại địa phương. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Hướng dẫn phòng chuyên môn, đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp dự 

toán hàng năm, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho Kế hoạch thực 



5 

 

hiện Chương trình truyền thông bình đẳng giới đến năm 2030 đảm bảo hiệu quả, 

đúng các quy định hiện hành. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND 

tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu cho UBND cấp huyện triển 

khai đầy đủ các nội dung về thực hiện Chương trình truyền thông bình đẳng giới 

đến năm 2030 trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn 

của sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Chương trình 

truyền thông bình đẳng giới đến năm 2030 với các chương trình, đề án và các 

nhiệm vụ khác thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức 

thực hiện.  

- Thực hiện chế độ báo cáo năm, sơ kết, tổng kết gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND tỉnh theo quy định. 

6. Các đơn vị trực thuộc và trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho 

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về kế hoạch thực hiện Chương 

trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trong đơn vị; đẩy mạnh phối 

hợp liên ngành, đặc biệt là lồng ghép nội dung truyền thông về bình đẳng giới 

vào Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới hằng năm của đơn vị. 

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc các huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lồng 

ghép, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; Định kỳ báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện (qua Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội-Bình đẳng giới) 

để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện (T/h),  

- Phòng LĐ-TBXH thành phố (T/h); 

- Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc 

sở (T/h); 

- Các đơn vị trực thuộc, trường CĐN (T/h); 

- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Giang 
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