
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và  

Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ 

nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới (BĐG) và Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ năm 2020 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tuyên tuyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

quan tâm, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhằm giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, 

không để xảy ra bạo lực gia đình; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

2. Yêu cầu: 

Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 

tạo được ấn tượng sâu sắc, có thể lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu 

ứng, lan tỏa sâu rộng những thông tin, hành động cần truyền tải; đảm bảo ý 

nghĩa thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, 

pháp luật về BĐG 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình 

mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BĐG, các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về BĐG. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị như: Thông qua các hội nghị, 

hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, quy chế, buổi họp giao ban 

tuần của cơ quan, cán bộ chủ chốt; sao gửi các văn bản đến các phòng, ban, 
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đơn vị; thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Công 

Thương.  

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG 

- Có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng, luân chuyển, bổ 

nhiệm nữ công chức, viên chức. Xác định rõ số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ 

công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Phân công công tác đối với nữ công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, 

không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc 

làm, trừ những công việc quy định phụ nữ không được làm. 

- Thực hiện kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh lãnh đạo 

bảo đảm tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; ưu 

tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trong quy hoạch 

chức vụ, chức danh đó. 

- Bố trí, tạo điều kiện, cơ hội để nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, 

quản lý hành chính nhà nước… đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn 

ngạch công chức, viên chức và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh 

đảm nhiệm. 

3. Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Kịp thời kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Công Thương khi có 

sự thay đổi về nhân sự; 

- Duy trì hoạt động có hiêụ quả của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Công 

Thương theo quy định. Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện BĐG và Vì 

sự tiến bộ của phụ nữ tại Sở Công Thương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện 

các nội dung theo Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc  

phòng, đơn vị mình. 

2. Văn phòng Sở có kế hoạch lồng ghép phổ biến, tuyên truyền nội dung 

Kế hoạch này trong các cuộc họp của cơ quan; tham mưu thực hiện công tác 

quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm; tổ chức 

tập huấn nâng cao năng lực đối với nữ cán bộ, công chức, viên 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. 

3. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi 

đôn đốc các phòng, đơn vị của ngành thực hiện nội dung kế hoạch và thực hiện 
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chế độ giám sát, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động; định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện theo đúng quy định. 

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

sự tiến bộ của phụ nữ  năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Ban VSTBPN ngành Công Thương; 

- Lưu VT,VP. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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