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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai công tác Bình 

đẳng giới (BĐG) năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn 

thể trong chỉ đạo thực hiện công tác BĐG nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của công chức, viên chức, đảng viên đối với công tác BĐG và nâng cao nhận thức 

của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới.  

2. Các hoạt động phải thiết thực, cụ thể và bám sát nhiệm vụ của Trung 

ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và 

nhân dân trên địa bàn. Chú trọng triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-

2025, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới  giai 

đoạn 2021- 2025, Chương trình truyền thông về BĐG đến năm 2030.  

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại các Kế hoạch: số 120/KH-

UBND, số 48/KH-UBND, số 47/KH-UBND của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm 

vụ giải pháp, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược, Chương trình với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, địa phương.  

- Duy trì các mô hình Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng tại cơ sở 

đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động; nhân rộng các mô hình 

ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra 

bạo lực trên cơ sở giới. 



2 

 

 

- Phối hợp triển khai thực hiện Đề án thí điểm tổng đài điện thoại quốc gia về 

hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, 

pháp luật về bình đẳng giới 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Luật Bình đẳng giới; Bộ luật 

Lao động; Chỉ  thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư  về  tiếp  tục  đẩy  

mạnh công tác phụ  nữ trong tình hình mới; Quyết  định  số  2282/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020  của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia 

bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định 

chính sách giai đoạn 2021- 2030”; Kế hoạch số 120/KH-UBND, số 48/KH-UBND, 

số 47/KH-UBND… và các  văn  bản  của Trung  ương, tỉnh liên quan đến công tác 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. 

- Tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng 

giới tại cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; 

mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ 

nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài... đang được các đơn vị ở địa 

phương triển khai). Truyền thông, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ  

trẻ em (số111) để mọi người dân và  trẻ em liên  hệ  miễn phí khi có nhu cầu được 

tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp khi bị bạo lực, xâm hại. Tuyên truyền, nhân  

rộng  những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong 

thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới 

và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới. 

- Xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông như in pa nô, áp phích, tờ 

rơi, tờ gấp tài liệu tập huấn, băng rôn tuyên truyền gắn với thông điệp về bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội; phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin  điện tử của đơn vị, địa phương... 

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và 

công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 

-  Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong 

chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, chú trọng 

công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức 
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chính trị -xã hội trên địa bàn trong xây dựng triển khai thực hiện chính sách về bình 

đẳng giới. 

- Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho 

cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách pháp luật, cán bộ phụ 

trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn 

vị, cơ sở. 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới 

thuộc phạm vi lĩnh vực địa bàn mình quản lý; kịp thời xác minh báo cáo những vấn 

đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 

nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. 

4. Tổ chức Tháng hành động vì bình  đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động) 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động theo hướng dẫn, chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền, trọng tâm là các hoạt động như: tổ chức phát động Tháng 

hành động; tổ chức chiến dịch truyền thông; hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, 

diễu hành, cuộc thi/giao lưu văn  nghệ, thể thao...về chủ đề bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu 

tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 

nạn nhân bị bạo lực...  

- Huy  động  đông  đảo sự tham gia trực tiếp của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn, các cơ quan thông tin đại chúng và mọi tầng lớp nhân dân để tạo hiệu ứng lan 

tỏa trong tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cơ sở. 

5. Chuẩn bị đánh giá tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 

- Các đơn vị, cơ quan tham mưu chủ động rà soát, thu nhập số liệu, thông tin 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực đơn vị địa phương quản lý để phục vụ đánh giá 15 

năm thi hành Luật bình đẳng giới. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới khi có  

hướng dẫn của tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 đã được giao cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội và ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2022.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phòng chống TNXH- Bình đẳng giới 

-  Tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới năm 

2022, làm đầu mối tham mưu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội theo quy định. 

- Phối hợp với đơn vị chức năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

- Tham mưu xây dựng tài liệu truyền thông: in pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp 

tài liệu tập huấn, băng rôn tuyên truyền gắn với thông điệp về bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức hội nghị, tọa đàm, tập 

huấn về công tác bình đẳng giới và và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình  đẳng  giới và vì sự tiến 

bộ của  phụ nữ các cấp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng 

giới,công tác phòng  ngừa và  ứng phó với  bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn. 

-  Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện 

bình đẳng giới tại cơ sở, nhân rộng  các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại 

của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin  cậy  -  nhà tạm lánh ở cộng đồng tại 

các đơn vị huyện. 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 và tổ chức Lễ phát động Tháng 

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

2022.  

2. Các phòng chuyên môn và tương đương; các đơn vị trực thuộc, 

trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

- Phối hợp với Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội- Bình đẳng giới, tổ chức 

tuyên truyền lồng ghép công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong đơn vị; 

trong công tác giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, lao động học nghề, tạo việc làm, cho 

các doanh nghiệp hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 
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địa bàn; Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn theo Nghị định 

số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; phòng 

Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố 

- Tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

bình đẳng giới năm 2022; Kế hoạch Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2022 trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi về BĐG và và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa 

bàn, chú trọng đầu tư các hoạt động tuyên truyền về BĐG tại những địa bàn khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số. 

- Duy trì các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở 

giới; mô hình địa chỉ tin  cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng.  

- Phối hợp, tổ chức tập huấn kiến thức giới, nghiệp vụ công tác BĐG và 

VSTBCPN cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBCPN của các ban, 

ngành, đoàn thể và UBND cấp xã.   

Trên đây là Kế hoạch công tác BĐG năm 2022 của sở LĐTBXH. Đề nghị 

các phòng, đơn vị định kỳ, báo cáo đánh giá kết quả công tác BĐG 06 tháng (trước 

ngày 15/6/2022) và báo cáo năm 2022 (trước ngày 15/12/2022) về Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                      
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, TP; 

- Các phòng CM và TĐ; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường CĐ nghề Lạng Sơn; 

- Phòng PCTNXH-BĐG; 

- Lưu VT. 

                   KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

                  Nguyễn Văn Giang 
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