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KẾ HOẠCH 

 Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025, trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 

2021 - 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công chức, người lạo động 

tại cơ quan Ban Dân tộc chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; triển khai lồng 

ghép trong tham mưu, thực hiện công tác dân tộc với bình đẳng giới và hoạt động 

vì sự tiến bộ của phụ nữ tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. 

- Chuyển đổi hành vi, tiến tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới 

và các quan điểm lạc hậu về giới của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân 

tộc thiểu số rất ít người. Nâng cao vị thế, vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia 

đình, xã hội, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh.  

- Thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ và nam giới 

tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trên địa bàn các huyện, xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển 

bền vững của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Yêu cầu 

- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phù hợp với địa bàn vùng 

đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp, lồng ghép các hoạt động thực hiện Đề án với các chương trình, 

chính sách khác có liên quan đã và đang triển khai tại địa phương, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. 

II. GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Ban trong 

việc nâng cao nhận thức đối với công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong 

tình hình mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực 

hiện các quy định về BĐG; thực hiện lồng ghép các nội dung BĐG trong xây 
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dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của cơ quan.  

2. Tích cực thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng 

cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; triển khai các 

hoạt động truyền thông nhằm thay đổi quan niệm về phân công lao động theo giới 

trong gia đình theo hướng tăng cường trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ việc 

nhà và chăm sóc các thành viên trong gia đình; tổ chức các chiến dịch truyền 

thông như: “việc nhà bình đẳng” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc 

tế Phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và đặc biệt "Tháng hành động vì 

BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 

hằng năm. 

III. NỘI DUNG  

1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động 

làm công tác dân tộc về công tác bình đẳng giới. 

- Hằng năm cử cán bộ, công chức, người lao động làm công tác dân tộc, 

tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng về công tác bình đẳng 

giới do các sở, ban, ngành tổ chức.  

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem  xét ban  hành, hướng dẫn và 

tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh cho hoạt động BĐG tại vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế -xã hội 

đặc biệt khó khăn 

- Thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới với chương trình, đề án, kế 

hoạch công tác của cơ quan giai đoạn 5 năm và hằng năm. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng 

giới; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến 

công tác bình đẳng giới cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp giải 

quyết.  

- Thực hiện công tác khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới. 

2. Hỗ trợ hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp 

luật về bình đẳng giới tại vùng DTTS  

Hằng năm lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước như: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật 

phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em 2016…, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu BĐG.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 - 2025 từ nguồn kinh phí được giao tại các Quyết điṇh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Ban Dân tộc chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt các chế độ, chính 

sách liên quan tới bình đẳng giới. 

2. Giao phòng Nghiệp vụ tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan lồng ghép nội dung công tác bình đẳng giới với các chương trình, dự án của 

Ban để tuyên truyền đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy 

các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu, 

kế hoạch BĐG của giai đoạn. 

3. Ban Dân tộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tổ chức thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới tại địa 

phương, cơ sở đảm bảo hiệu quả. 

4. Văn Phòng, các phòng chuyên môn thuộc Ban căn cứ theo chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp với Phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch của Ban Dân tộc thực hiện Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Lạng Sơn./.  

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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