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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án 8:  

Triển khai CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi”, nâng cao năng lực lồng ghép 

giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị năm 2022 
 

 

 

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; Kế hoạch số 113/KH-LĐTBXH ngày 30/8/2022 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 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" giai 

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

Căn cứ Hướng dẫn 05/HD-ĐĐH ngày 06/9/2022 của của Ban điều hành 

Dự án 8 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn 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 tổ chức tập 

huấn hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án 8: Triển khai CLB “Thủ lĩnh 

của sự thay đổi”,  nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống 

chính trị năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cung cấp, trang bị các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức giáo viên, cộng tác viên tham mưu triển khai thực hiện CLB “Thủ lĩnh 

của sự thay đổi” tại các trường Trung học cơ sở (THCS) và cộng đồng; Nâng 

cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm 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 tại địa phương. 

2. Yêu cầu 
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Cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên tham gia tập huấn đầy đủ, 

đúng thành phần theo kế hoạch. Thông qua tập huấn các cán bộ công chức, viên 

chức các cấp áp dụng những kiến thức, kỹ năng tham mưu triển khai thành lập 

CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và cộng đồng; Kỹ năng lồng 

ghép giới trong xây dựng chính sách và thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ tại địa 

phương. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN TẬP HUẤN 

1. Tập huấn hướng dẫn triển khai CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 

các trường học và cộng đồng 

1.1. Thành phần  

- Cấp huyện: 

+ Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu thực hiện Dự án 8 tại các đơn vị 

huyện: Hội LHPN, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ,TB,XH-DT của 10 huyện: 60 

Đại biểu 

- Cấp xã (các xã khu vực III): 

+ Công chức VHXH; Cán bộ Hội LHPN; Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn xã: 

264 Đại biểu 

+ Lãnh đạo nhà trường; Tổng phụ trách đội hoặc Bí thư Chi đoàn TN; 

Giáo viên tư vấn tâm lí học đường Trường THCS của  88 xã khu vực III: 264 

Đại biểu. 

+ Cộng tác viên trẻ em: Bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn; Chi hội phụ nữ 

thôn; Bí thư chi đoàn thôn …có uy tín, trách nhiệm: 270 Đại biểu. 

1.2. Số lượng, địa điểm, thời gian tập huấn 

- Số lượng: 860 đại biểu/Tổ chức 08 lớp 

- Địa điểm: Tập huấn tại thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian: 1,5 ngày/lớp, dự kiến cuối tháng 10/2022 

(Sở Lao động-Thương binh & Xã hội có công văn mời sau) 

1.3. Nội dung tập huấn 

- Thành lập và vận hành Mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi; 

- Hướng dẫn truyền thông thay đổi hành vi, truyền thông sáng tạo của 

CLB tại trường học và cộng đồng; 

- Lập kế hoạch truyền thông tại trường và cộng đồng. 

- Triển khai Kế hoạch thành lập và vận hành Câu Lạc bộ Thủ lĩnh của sự 

thay đổi tại trường học và cộng đồng; Kế hoạch hướng dẫn triển khai Câu lạc bộ 

thí điểm Thủ lĩnh của sự thay đổi. 

1.4. Giảng viên: Là báo cáo viên Trung ương; báo cáo viên nguồn (TOT) 

của Sở Giáo dục đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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2. Tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ 

thống chính trị 

2.1. Thành phần  

- Cấp huyện:  

+ Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu thực hiện Dự án 8 tại các đơn vị 

huyện: Hội LHPN, Phòng LĐ,TB,XH-DT; 

+Cán bộ nữ trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo cấp huyện; Cán bộ nữ 

mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới trúng cử lần đầu cấp huyện; 

+ Cán bộ tham mưu xây dựng chính sách các ban, ngành, đoàn thể của 

huyện. 

- Cấp xã (các xã khu vực III): 

+ Công chức VHXH; Cán bộ Hội LHPN; 

+ Cán bộ nữ tham gia cấp ủy Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã; 

+ Cán bộ nữ trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo cấp xã; Cán bộ nữ 

mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới trúng cử lần đầu cấp xã. 

+ Cán bộ tham mưu xây dựng chính sách các lĩnh vực của xã. 

2.2. Số lượng, địa điểm, thời gian tập huấn 

- Số lượng: 900 đại biểu/Tổ chức 10 lớp. 

- Địa điểm: Tập huấn tại các huyện. 

- Thời gian: 1,5 ngày/lớp, dự kiến tháng 11/2022. 

(Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn mời sau) 

2.3. Nội dung tập huấn 

- Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, mối quan tâm về giới khi thực 

hiện hoạt động chuyên môn, tăng quyền năng cho phụ nữ, vai trò của các bên 

liên quan trong đảm bảo bình đẳng giới. 

- Thực hành phân tích giới trong chính sách và thực hiện mô hình hỗ trợ 

phụ nữ. 

- Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và thực thi chính sách; lồng 

ghép giới trong truyền thông, trong hội thảo tập huấn. 

- Một số giải pháp tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. 

2.4. Giảng viên: Là báo cáo viên nguồn (TOT) của Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà 
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nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

- Giao phòng PCTNXH-BĐG: 

+ Chủ trì, phối hợp với đơn vị Sở Giáo dục đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho đại biểu tham dự hội nghị. 

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan triển khai tổ chức hội 

nghị tập huấn theo kế hoạch. 

+ Chuẩn bị tài liệu, tiếp đón giảng viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và 

các điều kiện khác để triển khai thực hiện Hội nghị tập huấn có hiệu quả. 

- 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, tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai CLB “Thủ 

lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và cộng đồng theo kế hoạch đề ra đạt 

hiệu quả. 

- Phòng Kế hoạch Tài chính:  

Bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định. Hướng dẫn thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định nhà nước. 

2. Đề nghị Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện 

Là đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo, Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện rà soát, lập danh sách, cử đại biểu tham dự Hội nghị tập 

huấn đầy đủ, đúng thành phần để tham gia lớp tập huấn đạt hiệu quả chất lượng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện 

CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi”, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ 

trong hệ thống chính trị năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Hội LHPN tỉnh; 

- Sở GDĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐ,TB,XH - DT các huyện; 

- VP Sở, Các phòng CM: KH-TC, BTXH-TE; 

- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG. 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Văn Giang 
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