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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết  

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTgngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS &MN); 

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021- 2025. 

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-BTV ngày 26/8/2022 của Hội liên hiệp phụ 

nữ tỉnh Lạng Sơn triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu 

quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: 2021-2025. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án 

8“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội về tổ chức các hoạt động Dự án 8, 

nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, 

chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Xác định vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong việc xây 

dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Dự án.  

- Đảm bảo cán bộ làm công tác bình đẳng giới, trẻ em các cấp, đội ngũ 

cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ 
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em được tuyên truyền, tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm 

sóc phụ nữ và trẻ em, tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết 

của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh bằng 

các hình thức khác nhau. 

2. Yêu cầu 

Bám sát nội dung, yêu cầu Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 

của UBND tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 81/KH-BTV ngày 26/8/2022 của Hội 

liên hiệp phụ nữ tỉnh trong thực hiện Dự án và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, sáng tạo và phù hợp với điều 

kiện cụ thể của từng địa bàn. 

 Phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, đơn vị cơ quan 

giữa các phòng chuyên môn, tổ chức có liên quan để kịp thời đôn đốc, hướng 

dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

Dự án. 

II. MỤC TIÊU 

Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và 

tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ vàtrẻ em 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể  

-100% phụ nữ và trẻ em gái, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, 

bạo lực giới, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, phụ nữ lấy 

chồng nước ngoài trở về, phụ nữ, trẻ em khuyết tật tại các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nữ DTTS cấp huyện, cấp xã (gồm cán 

bộ nữ trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, cán bộ nữ mới bổ nhiệm, cán bộ 

nữ mới trúng cử lần đầu) cho ít nhất 55 cán bộ.  

- Trên 101 Câu lạc bộ "thủ lĩnh của sự thay đổi" (CLB) của trẻ em được 

thành lập, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động. Hỗ trợ tổ chức hoạt 

động Diễn đàn trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn hằng năm. 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới 

cho trên 5.000 lượt người là cán bộ, công chức xã, các cộng tác viên, trưởng 

thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG,THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi 
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Các thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê 

duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có), các 

xã thuộc An toàn khu (ATK), xã biên giới. 

2. Đối tượng 

Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và 

trẻ em gái là người dân tộc thiểu số (DTTS) trong các hộ nghèo, cận nghèo, là 

nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bị xâm hại tình 

dục, di cư lao động không an toàn, phụ nữ lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ 

khuyết tật. 

3.Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2025. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần 

xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những 

tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ 

em. 

1.1. Thực hiện các hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu 

giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thu hút nam giới và trẻ em tham 

gia thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, dần xóa 

bỏ bất bình đẳng trong cộng đồng và xã hội; thực hiện tuyên truyền, giáo dục về 

phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, mua bán phụ nữ và trẻ em, ép phụ nữ 

kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới 

tính. Huy động nam giới, người có uy tín trong cộng đồng, người có ảnh hưởng 

lớn trong xã hội tích cực ủng hộ các hành vi mẫu về BĐG; lồng ghép nội dung 

truyền thông BĐG vào sinh hoạt của cộng đồng. 

- Xây dựng Chương trình truyền thông trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, Trang thông tin điện tử của Hội và hệ 

thống Truyền thanh của xã. 

- Xây dựng, in ấn, nhân bản các tài liệu, các sản phẩm truyền thông: 

video, clip, phóng sự, tin, bài, sách mỏng, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp…về 

bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực giới, về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, 

phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em… phù hợp với các nhóm đối tượng để 

chia sẻ lan tỏa trong cộng đồng dân cư. 

- Triển khai các hoạt động chiến dịch truyền thông với các hình thức đa 

dạng, phong phú như: tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng, nâng 
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cao kiến thức về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, 

bạo lực giới cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong “Tháng hành động về 

phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Tháng hành động vì trẻ em”,  “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” … hằng năm. 

1.2. Tổ chức các Hội thi, liên hoan đội tuyên truyền các mô hình sáng tạo, 

hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ 

em, phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, giải pháp truyền thông hiệu quả 

để thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" tại cấp tỉnh, cấp huyện; hội thi các đội tuyên 

truyền trẻ em về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán phụ nữ và trẻ em. 

- Nhân rộng các sáng kiến, giải pháp truyền thông hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em 

trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; giám sát và 

phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị 

2.1. Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế - 

xã hội tại cộng đồng thông qua các mô hình CLB "thủ lĩnh của sự thay đổi 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành câu lạc bộ “thủ lĩnh 

của sự thay đổi”, tài liệu Diễn đàn trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thành lập mô hình CLB "thủ lĩnh của sự 

thay đổi" và tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, xã theoThông tư số 

29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em. 

- Thành lập, hỗ trợ vận hành và kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động của 

các CLB.  

2.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia vào các vị trí lãnh 

đạo trong hệ thống chính trị 

- Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước về bình đẳng giới cho cán bộ nữ DTTS tham gia vào các vị trí lãnh đạo 

trong hệ thống chính trị; tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt 

động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham 

gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp. 

- Tổ chức cho cán bộ nữ DTTS tham quan học tập kinh nghiệm công tác 

bình đẳng giới tại các địa phương. 
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 - Chủ động tổ chức các hoạt động gặp mặt, học tập kinh nghiệm, mô hình 

câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố trong nước về phát huy vai trò của các thủ 

lĩnh trẻ, nữ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp . 

2.3. Công tác kiểm tra giám sát và đánh giá về thực hiện công tác bình 

đẳng giới, trẻ em trong Chương trình  

- Lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá Dự án trong các 

Chương trình: Chương trình MTQG DTTS&MN, Chiến lược quốc gia BĐG, 

Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chương trình 

hành động quốc gia bảo vệ trẻ em… 

- Đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ về các mục tiêu của Dự án. Tổ chức 

Hội nghị sơ kết, đánh giá hằng năm, giữa kỳ, giai đoạn. 

3. Trang bị kiến thức, kỹ năng về trẻ em bình đẳng giới, kỹ năng thực 

hiện lồng ghép giới (LGG) cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, 

trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng 

- Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cấp 

(tỉnh, huyện, xã và thôn/ bản): Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới, bình 

đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực giới cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nòng 

cốt,người dân trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về 

bình đẳng giới, về phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới trên địa bàn. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và kiêm nhiệm; đội 

ngũ cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp, bảo vệ trẻ em và các dịch vụ an 

sinh xã hội khác. 

- Tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ và bản thân trẻ em về kỹ năng sống, các kỹ năng bảo vệ trẻ em như: 

phòng, chống tai nạn thương tích, tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo 

lực học đường, xâm hại trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian 

mạng. 

- Phối hợp tham gia đánh giá các hoạt động nâng cao năng lực và điều 

chỉnh phương pháp, nội dung các hoạt động nâng cao năng lực trong quá trình 

thực hiện Dự án. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện giai đoạn từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối 

ứng ngân sách địa phương, huy động nguồn lực xã hội hoá, và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

- Kinh phí năm 2022: Thực hiện theo Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 



6 

 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện và thanh 

quyết toán theo Hướng dẫn tại thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 4/3/2022 quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG 

DTTS &MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết  những vấn đề cấp thiết đối với 

phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

1.1. Giao phòng Phòng chống tệ nạn xã hội-bình đẳng giới phụ trách 

tham mưu Dự án 8 và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Dự án 8; Phối hợp, tổ chức hướng dẫn 

các đơn vị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc cấp huyện, UBND 

cấp xã triển khai thực hiện Dự án 8 theo quy định. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị  liên quan tham mưu và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án 8; điều phối các hoạt động của Dự án, 

bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch, chương trình, đề án của ngành. 

- Trực tiếp tham mưu thực hiện nội dung: Nâng cao năng lực cho cán bộ 

nữ DTTS tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị lồng ghép với 

các Chương trình, Kế hoạch giai đoạn của tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình Truyền 

thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông với các hình thức: Xây dựng, in 

ấn, nhân bản các tài liệu: sách mỏng, pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn tuyên 

truyền về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực giới…; Tổ chức các chiến 

dịch truyền thông, hội nghị, hội thảo, tập huấn kỹ năng phòng chống bạo lực gia 

đình, bạo lực giới cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong “Tháng hành động 

về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Tháng hành động vì trẻ em”,  “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” … hằng năm. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, bạo lực gia 

đình, bạo lực giới cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện xã, cộng tác viên nòng 

cốt, trưởng thôn/bản, người dân trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi về bình đẳng giới, về phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới trên 

địa bàn. 
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- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án; định kỳ tổng hợp đánh giá 

kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và đơn vị chủ trì thực hiện Dự án theo quy 

định. 

1.2. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em 

- Phân công cán bộ phụ trách thực hiện Dự án 8; phối hợp với phòng 

Phòng chống TNXH-BĐG, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các nội dung của Dự án, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

của Kế hoạch, chương trình, đề án về bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện các 

quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn 

nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trực tiếp tham mưu thực hiện nội dung: Đảm bảo tiếng nói và vai trò 

của trẻ em gái trong phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng thông qua các mô 

hình CLB "thủ lĩnh của sự thay đổi lồng ghép với các Chương trình hành động 

quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.   

- Triển khai các hoạt động truyền thông với các hình thức: Xây dựng, in 

ấn, nhân bản các tài liệu: sách mỏng, pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn tuyên 

truyền về Luật Trẻ em; các quyền của trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai 

nạn thương tích trẻ em; công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và 

phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi. Tăng 

cường tuyên truyền rộng rãi số điện thoại tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 

liên quan trên các phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người dân đều biết 

đến hoạt động của các đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em.  

-Xây dựng nhân bản tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành câu lạc bộ 

“thủ lĩnh của sự thay đổi”, tài liệu Diễn đàn trẻ em. 

-  Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thành lập mô hình CLB "thủ lĩnh của 

sự thay đổi" và tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, xã theo Thông tư số 

29/2019/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và kiêm nhiệm; đội 

ngũ cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp, bảo vệ trẻ em và các dịch vụ an 

sinh xã hội khác; Tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em về kỹ năng sống, các kỹ năng bảo vệ trẻ em: 

phòng, chống tai nạn thương tích, tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo 

lực học đường, xâm hại trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian 

mạng. 

-  Phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án; định kỳ báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện gửi phòng PCTNXH-BĐG để tổng hợp báo cáo 



8 

 

chung của Sở báo cáo UBND tỉnh và đơn vị chủ trì thực hiện Dự án theo quy 

định. 

1.3. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Hướng dẫn các phòng chuyên môn xây dựng, tổng hợp dự toán hàng năm; 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho các nội dung hoạt động Dự án 8 

đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện 

- Phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai Kế 

hoạch thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn 

huyện. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, 

phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội, các ban ngành liên quan, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt 

động Dự án.  

- Kịp thời nắm bắt, báo cáo công tác rà soát, khảo sát, phân loại và quản 

lý Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, phụ nữ và trẻ em gái 

là người dân tộc thiểu số (DTTS) trong các hộ nghèo, cận nghèo, là nạn nhân bị 

mua bán, bị bạo lực gia đình, bạo lực giới, bị xâm hại tình dục, di cư lao động 

không an toàn, phụ nữ lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ, trẻ em khuyết tật… 

phục vụ cho hoạt động triển khai thực hiện Dự án.  

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Lao 

động, thương binh, xã hội - Dân tộc các huyện được giao tổ chức thực hiện Dự 

án 8 báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng (trước ngày 25/6 hằng năm), 1 năm 

(trước ngày 25/11 hằng năm) hoặc báo cáo đột xuất kết quả triển khai thực hiện 

(qua phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội-Bình đẳng giới) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                     

- Hội LHPN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện; 

- Các Phòng: BTXH;KHTC; 

- Lưu VT, TNXH-BĐG. 

 

            KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Văn Giang 



9 

 

 


		2022-08-30T16:54:06+0700


		2022-08-30T21:00:50+0700


		2022-08-30T21:00:50+0700


		2022-08-30T21:00:50+0700




