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   SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 
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         Số:        /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, phòng ngừa 

 ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 
 

 

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

triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công 

văn số 463/CV-BVSTBCPN ngày 31/3/2022 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

tỉnh về triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022; Kế hoạch số 

51/KH-SLĐTBXH ngày 31/3/2022 của Sở Lao động -TB&XH về triển khai 

thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cung cấp, trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ của 

phụ nữ các Sở, ban ngành và địa phương kiến thức về giới, các văn bản pháp luật 

về bình đẳng giới, kỹ năng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều 

kiện cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp duy trì thực hiện tốt các hoạt động 

của Ban. 

2. Yêu cầu 

Cán bộ, công chức tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần theo kế 

hoạch. Thông qua tập huấn các cán bộ công chức, các thành viên Ban vì sự tiến 

bộ của phụ nữ các cấp được nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu triển khai 

thực hiện công tác bình đẳng giới tại đơn vị, kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ của 

phụ nữ phù hợp với tình hình thức tế của đơn vị và địa phương. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Số lượng, thành phần tập huấn: Tổ chức 02 lớp 

a) Lớp 01: 120 người, gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự 

tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng 

Sơn. 
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- Lãnh đạoTrưởng hoặc phó Trưởng ban và thành viên Ban VSTBCPN 

các huyện, thành phố (Mỗi đơn vị chọn cử 7 thành viên) tham dự. 

b) Lớp 02: 211 người 

- Lãnh đạo phòng và cán bộ công chức phụ trách công tác bình đẳng giới, 

vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc 

huyện, thành phố. 

- Công chức Văn hóa -Xã hội tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới 

các, vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, phường, thị trấn.  

2. Thời gian:  

Các lớp được tổ chức tại tỉnh; Thời gian: Mỗi lớp 01 ngày, dự kiến cuối 

tháng 7/2022 (Có công văn triệu tập). 

3. Địa điểm: Dự kiến Hội trường Nhà khách A1 (số 35, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) 

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN, GIẢNG VIÊN 

1. Nội dung 

- Triển khai thực hiện các văn bản về bình đẳng giới: Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn  2021 - 2025; Chương trình Phòng ngừa và ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới 2021 - 2025; Chương trình Truyền thông về bình 

đẳng giới đến năm 2030. 

  - Công tác Bình đẳng giới, vai trò của Ban sự tiến bộ của phụ nữ; phương 

pháp lồng ghép giới vào chương trình, kế hoạch hoạt động của của đơn vị, cơ sở. 

- Một số nội dung, kỹ năng cơ bản thực hiện công tác bình đẳng giới, 

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

2. Báo cáo viên: Mời giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới; kinh phí hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh được giao cho Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng PCTNXH-BĐG:  

- Chủ trì phối hợp Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính và các 

phòng liên quan triển khai tổ chức hội nghị tập huấn theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị tài liệu; Liên hệ và đón tiếp giảng viên; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 

vật chất và các điều kiện khác để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. 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. 
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3. Phòng LĐ,TB,XH-DT cấp huyện, Phòng LĐ-TB&XH thành phố:  

Là đầu mối, báo cáo tham mưu Lãnh đạo UBND, Trưởng ban VSTBCPN 

huyện, thành phố và cử cán bộ, công chức Văn hóa -Xã hội tham dự Hội nghị tập 

huấn đầy đủ. 

Trên đây là kế hoạch triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Bình 

đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và Vì sự tiến bộ của 

phụ nữ năm 2022.  

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Trưởng ban VSTBCPN (b/c); 

- Thành viên Ban VSTBCPN tỉnh; 

- Ban VSTBCPN (UBND) cấp huyện, thành 

phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐ,TB,XH - DT các huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH thành phố; 

- VP Sở, Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG. 

                 KT. GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                        Nguyễn Văn Giang 
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