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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

 trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng –Lạng Sơn  

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH- UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh  về 

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 507/SLĐTBXH-

PCTNXHBĐG ngày 09/4/2021 của Sở Lao động về việc triển khai công tác 

bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Ban Quản lý 

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

thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai 

đoạn 2021- 2025 của Ban quản lý (sau đây gọi tắt là Chương trình) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đôị ngũ công chức, 

viên chức và người lao động đối với viêc̣ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận 

thức của đôị ngũ công chức, viên chức và người lao động, tăng cường khả năng 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới.  

2. Yêu cầu 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Lañh đaọ cơ 

quan trong việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới tại cơ quan.   

- Hoạt động của Chương trình đảm bảo tính đồng bộ xuyên suốt, thu hút sự 

tham gia của công chức, viên chức và người lao đôṇg đối với Chương trình. Huy động 

tối đa mọi nguồn lực, tạo điều kiện thực hiện tốt các nội dung Chương trình.  

II. MỤC TIÊU 

Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận 
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thức của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, giảm dần số vụ 

bạo lực trên cơ sở giới.  

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

1. Đối tượng 

Các phòng thuôc̣ Ban Quản lý, Trung tâm Quản lý trực thuộc và toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý. 

2. Phạm vi: thực hiện taị Ban Quản lý. 

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp 

với các nhóm đối tượng  

- Tăng cường công tác truyền thông và đa dạng hóa các hoạt động tuyên 

truyền trực tiếp nhằm xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. 

- Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị 

các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bi ̣bạo 

lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: hội thảo, tọa đàm, 

tập huấn, hội thi kiến thức, kỹ năng, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trơ ̣cá nhân trực 

tiếp hoặc gián tiếp. 

- Tuyên truyền về các mô hình, các dịch vu ̣về phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới tại cơ quan. 

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung 

cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới  

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình và các dic̣h vụ đang 

đươc̣ cung cấp, để công chức và người lao đôṇg trong cơ quan biết và sử duṇg 

dic̣h vu ̣khi có nhu cầu. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên cơ quan để nâng cao chất lươṇg cung cấp 

dic̣h vu ̣hỗ trợ nạn nhân bi ̣bạo lực.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, tạo 

nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công 

chức theo thẩm quyền, bảo đảm đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về 

công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới trong cơ quan. 

2. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan tăng cường hoạt động, thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng 

kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng thuộc Ban đẩy mạnh 
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công tác phối hợp để thực hiện kế hoạch này, đặc biệt là lồng ghép các vấn đề 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong kế hoạch công tác 

hàng năm trong cơ quan.  

4. Tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực để 

duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- 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); 

- Website BQL; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Trọng Nghĩa 
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