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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự 

 tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý 

ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của 

phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai 

đoạn 2021 - 2030” 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 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; 

- Tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong các vị trí 

lãnh đạo và quản lý của Ban; các phòng, đơn vị thuộc Ban góp phần vào sự phát 

triển bền vững của tỉnh và của Ban Quản lý. 

2. Yêu cầu 

 - Đảm bảo sự tham gia vào cuộc của tập thể lãnh đạo Ban, lãnh đạo chủ 

chốt các phòng, đơn vị trong việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ 

ở các vị trí lãnh đạo và quản lý;  

- Bám sát các nội dung tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 

của UBND tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo của cơ 

quan nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện 

cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho 

phụ nữ. 

2. Mục tiêu cụ thể 
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Đến năm 2025 đạt 30% trên tổng số nữ là lãnh đạo; công chức, viên chức 

nữ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Ban. 

Tỷ lệ công chức, viên chức nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản 

lý, lãnh đạo đạt ít nhất 30% vào năm 2025 và đạt 40% vào năm 2030 và được 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đạt 70% năm 2025 và tiếp tục duy trì mức 

90% vào năm 2030. 

III. NHIỆM VỤ VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Triển khai thực hiện việc tuyên truyền chính sách, pháp luật và nâng 

cao nhận thức về bình đẳng giới  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình Đẳng giới, Bộ Luật Lao động 

năm 2019, Luật Phòng chống bạo luật gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW 

ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong 

tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 ban 

hành theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ. Triển khai 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

bình đẳng giới. Hưởng ứng thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021-2025; viết tin, bài về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các chiến dịch truyền thông như 

ngày gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam và “ 

Tháng hành độ vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ nữ, đề cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm và tạo điều kiện cho nữ công 

chức, viên chức và người lao động phát huy vai trò của mình trong công tác. 

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bình 

đẳng giới để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh 

đạo, quản lý tại các phòng và trung tâm trực thuộc Ban.  

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nữ ở vị trí lãnh đạo, quản lý 

và cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo được 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn. 

Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

về công tác bình đẳng giới tới các công chức, viên chức, người lao động nhằm 

nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban đối 

với công tác này. 

3. Tăng cường truyền thông về trách nhiệm của cấp ủy và người đứng 

đầu trong cơ quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng 

giới và công tác cán bộ nữ. 

Thực hiện lồng ghép triển khai phổ biến các văn bản của Trung ương và 

địa phương về giới và bình đẳng giới tới công chức, viên chức trong cơ quan; 

đặc biệt là việc xâydựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản 

lý Nhà nước đối với cán bộ nữ, các chỉ tiêu bổ nhiệm, đề bạt cán bộ nữ trong cơ 

cấu cán bộ lãnh đạo. 
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- Tôn vinh vai trò của cán bộ nữ trong các dịp lễ Ngày Quốc tế phụ nữ, 

ngày Phụ nữ Việt Nam. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban có trách nhiệm triển khai, 

thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động. 

- Giao Văn phòng Ban hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực 

hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa 

đổi, bổ sung, phòng chuyên môn, đơn vị phản ánh về Văn phòng Ban để tổng 

hợp, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban để xem xét, giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia 

bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2030” 

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

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy BQL (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM;  

- Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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