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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 27/KH-BDT 

 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng 

bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  
 

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 02/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại 

hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch truyền 

thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tại đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bình đẳng giới đến công chức và người lao động trong cơ quan nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và 

người dân về lợi ích, sự cần thiết trong việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, 

quản lý; khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ 

đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực 

chính trị. 

Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực 

hoạt động của cơ quan, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình, đề án liên quan về bình đẳng giới, 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; chuẩn bị 

tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

của cơ quan. Tham gia phối hợp với các ngành trong việc thực hiện hoạt động tuyên 

truyền bình đẳng giới; bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện kế hoạch công tác tuyên 

truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị của Ban Dân tộc hướng tới Đại hội Đảng 

bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

II. THỜI GIAN 

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tập trung 

triển khai thực hiện từ ngày ban hành kế hoạch đến khi kết thúc kỳ bầu cử đại biểu 



Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thực hiện việc treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có các khẩu hiệu gắn 

với bộ thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

2. Cử công chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn để nâng cao nhận 

thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; cử công chức nữ tham gia tập huấn 

kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng mềm cho cán bộ nữ tiềm năng.  

3. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong các buổi sinh 

hoạt chi bộ và các buổi họp giao ban cơ quan. 

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền 

thông. Phối hợp cùng các cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Bộ chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp là các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch số 

23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, năm 2020, thực hiện lồng ghép việc thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới 

trong lĩnh vực chính trị trong nội dung các buổi tuyên truyền. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng chuyên môn Ban Dân tộc có t rách nhiệm triển khai nội dung kế 

hoạch đến toàn thể công chức và người lao động cơ quan. 

Văn phòng phối hợp cùng các phòng chuyên môn  tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động –Thương 

binh và Xã hội) để tổng hợp theo yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP,CTTra, trưởng các phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
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