
 1 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 19 /KH-BQLKKTCK 

     

  Lạng Sơn,  ngày  27 tháng 02 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2020 

  

Thực hiện Công văn số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 

2020; Công văn số 524//VP-KGVX ngày 18/02/2020 của Văn phòng UBND 

tinh về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện công tác Bình đẳng giới (BĐG) năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và 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. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 

2011 - 2020, Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020. 

Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam 

giới. 

- Tuyên truyền, phổ biến và vận động công chức, viên chức và người lao 

động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Yêu cầu: 

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, tránh phô 

hình thức. Chú trọng triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới... 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, kiến thức về giới và 

BĐG 

- Tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động tuyên truyền về BĐG với hình 

thức phong phú, đa dạng, khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt 

động BĐG. Tiếp tục triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật BĐG. Đẩy mạnh thực hiện 

tuyên truyền nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 
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Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị định số 55/2009/NĐ-

CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

BĐG; những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 

đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.  

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục: Thông qua các 

cuộc họp, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, trên mạng nội bộ ioEffice cơ quan, 

tham quan học tập kinh nghiệm, các cuộc thi tìm hiểu; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền như: Treo pano, áp phích, tranh cổ động về BĐG.  

2. Tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 

Tổ chức Tháng hành động theo chủ đề và hướng dẫn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Tuyên truyền các khẩu hiệu trong khoảng thời gian tuần 

đầu của Tháng hành động.  

3. Tổ chức triển khai hiệu quả và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến lƣợc quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chƣơng trình 

hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án " Phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

đến năm 2030".   

Tiếp tục thực hiện các nội dung: 

a, Về BĐG trong lĩnh vực chính trị: 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch công chức, viên chức, trong đó ưu tiên 

quy hoạch công chức, viên chức là nữ, gắn quy hoạch với đào tạo và bồi dưỡng 

công chức, viên chức là nữ;  

- Phấn đấu (tạo điều kiện) công chức, viên chức quản lý là nữ trong cơ 

quan được bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; 

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 01 nữ vào hàng ngũ của Đảng. 

- Tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu trong học tập, công tác nhằm phát 

huy tối đa năng lực và sở trường của bản thân; bố trí nữ công chức, viên chức 

đúng vị trí, phù hợp với năng lực, phát huy đầy đủ năng lực của phụ nữ. 

b, Về Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động: 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo có hiệu quả nhằm thực hiện 

quyền bình đẳng của phụ nữ, nhất là việc thực hiện các chế độ chính sách đối 

với nữ; 

- Tạo điều kiện giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh phong 

trào “tương thân, tương ái” trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao 

động (CCVCLĐ) trong cơ quan. 

c, Về BĐG trong chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản: 

- Vận động nữ CCVCLĐ thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, không sinh 

con thứ 3; 

- Tuyên truyền việc khám sức khỏe định kỳ đối với CCVCLĐ nữ. Đảm bảo 

100% nữ CCVCLĐ trong cơ quan mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. 
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d, Về BĐG trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao: 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức 

về BĐG trong đội ngũ CCVCLĐ cơ quan; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn hóa văn nghệ… cho phụ 

nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tích 

cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, hoạt động nữ công gia 

chánh… 

đ, Về BĐG trong lĩnh vực gia đình: 

- Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ 

so với nam, nam giới dành nhiều thời gian tham gia công việc gia đình; 

- Phấn đấu không để tình trạng bạo lực gia đình xảy ra trong đời sống 

CCVC LĐ của Ban Quản lý. 

4. Tăng cƣờng các hoạt động của Ban VSTBCPN 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐG và 

VSTBCPN; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BĐG 

và VSTBCPN. 

- Củng cố, kiện toàn Ban vì Ban VSTBCPN của cơ quan; tổ chức tuyên 

truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao nhận thức về BĐG. 

- Tổ chức tham gia tập huấn, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác giới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ban Quản lý thường xuyên tham mưu cho 

cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế 

hoạch. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

2. Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc có trách nhiệm triển khai đến toàn thể CCVCLĐ đồng thời chủ động phối 

hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 

2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./.   

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Công đoàn Viên chức tỉnh; 

- Cấp ủy; Lãnh đạo Ban; 

- BCH CĐCS; 

- VP, phòng CM, TTQLCK(t/h); 

- Lưu: VT. 

KT.TRƢỞNG BAN  

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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