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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ  

của phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SLĐTBXH ngày 11/3/2021 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện công tác bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới (BĐG) 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác về BĐG và VSTBCPN 

huyện Văn Quan năm 2021 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ 

quan, đơn vị và đặc thù của các nhóm đối tượng.  

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động 

bình đẳng giới, nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong 

một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG cao, 

góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 

2030. Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới giai đoạn 2021 - 2025; hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đặc biệt là truyền thông thúc đẩy sự 

tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, 

pháp luật về BĐG, đặc biệt là BĐG trong lĩnh vực chính trị thông qua các 

hình thức phù hợp với từng đơn vị, địa phương và đặc thù từng nhóm đối 

tượng 

a) Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND 

huyện Văn Quan truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: pano, áp 

phích, sản phẩm truyền thông gắn với thông điệp về BĐG và VSTBCP trong lĩnh 

vực chính trị như: sổ, bút, đồ lưu niệm, trang phục cổ động… hướng tới bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn huyện, đặc biệt là truyền thông nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ 

trong các cơ quan dân cử trước và trong thời gian bầu cử. 
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b) Truyền thông về Luật Bình đẳng giới, 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: 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐG, phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của đơn vị xã, thị trấn nhằm ngăn 

chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ 

nữ và trẻ em gái; tuyên truyền giới thiệu về mô hình thực hiện bình đẳng giới tại cơ 

sở, nhân rộng mô hình địa chỉ tin  cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng tại các xã. 

- Triển khai Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới năm 2021 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa. Tập  trung vào nhóm 

đối tượng trẻ như: học sinh, thanh niên; lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên trực tiếp 

làm công tác BĐG tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

c) Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về BĐG trong 

Bộ luật Lao động năm 2019:  

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về BĐG trong Bộ luật 

Lao động năm 2019 gồm giảm khoảng cách giới đối với tuổi nghỉ hưu từ 05 năm 

xuống còn 02 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng 

cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có 

thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về 

quấy rối tình dục nơi làm việc... bằng  các  hình  thức  phù  hợp  với  điều  kiện, 

tình hình thực tế của đơn vị và từng đối tượng trên địa bàn. 

2. Triển khai và xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến  lược  quốc  gia  về  bình đẳng giới năm 2021, Chương  trình phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

-  Tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác BĐG và VSTBCPN 

năm 2021, làm đầu mối tham mưu tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG và 

VSTBCPN.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, tập huấn 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 các xã, thị trấn.  

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

BĐG tại cơ sở, nhân rộng các mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng 

tại các xã trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và 
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Xã hội tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành 

động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. 

2. Các phòng, ban, ngành huyện   

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 tại cơ quan, 

đơn vị và trong hệ thống ngành. Phối hơp̣ với phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Chương trình BĐG. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động thúc đẩy 

BĐG và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG. 

- Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình và giám sát 

việc thực hiện các mục tiêu về BĐG. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện 

 Phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ 

chức mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về 

BĐG và VSTBCPN cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tích cực 

tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác BĐG và VSTBCPN năm 2021. 

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

đổi hành vi về BĐG và VSTBCPN trên địa bàn, chú trọng đầu tư các hoạt động 

tuyên truyền về BĐG tại những địa bàn khó khăn. 

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả công tác BĐG và VSTBCPN 06 tháng 

trước ngày 10/6/2021, báo cáo năm 2021 trước ngày 10/12/2021 về Phòng Lao 

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

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (B/c); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT.. 

KT. CHỦ TỊCH   

 PHÓ CHỦ TỊCH 

Triệu Đức Dũng 
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