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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022 
 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác Bình đẳng giới (BĐG) năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch triển khai 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. 

- 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. Triển khai thực hiện 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 giai đoạn 2021- 2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới 

đến năm 2030 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại các Kế hoạch: số 

120/KH-UBND, số 48/KH-UBND, số 47/KH-UBND của UBND tỉnh; thực hiện 

các nhiệm vụ giải pháp, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược, Chương 

trình với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.  

- Phối hợp xây dựng và triển khai Đề án thí điểm tổng đài điện thoại quốc 

gia về hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính 

sách, pháp luật về bình đẳng giới 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng 

giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến 

chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của cơ 
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quan; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình 

đẳng giới (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; 

mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình câu lạc bộ hỗ trợ 

phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài... đang được các đơn vị ở 

địa bàn triển khai). Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy 

tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai 

các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện 

bình đẳng giới. 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 hiệu quả, tiết 

kiệm, có sức lan tỏa, thích ứng với điều kiện tình hình cụ thể.  

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ 

đạo triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú 

trọng công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

xây dựng triển khai thực hiện chính sách về bình đẳng giới. 

- Cử công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban Vì sự 

tiến bộ của phụ nữ tham gia các lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới. 

4. Chuẩn bị thực hiện tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới  

Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới khi có 

hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn. 

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 công chức, viên chức, lao động 

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 công tác Bình đẳng giới năm 2022 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; 
- Lãnh đạo Ban; 

- Công đoàn cơ sở; 

- VP, phòng CM;  

- Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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