
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 BAN DÂN TỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-BDT Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

 những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022;  Kế hoạch 

số 47/KH-BDT ngày 17/10/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện 

các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 do ban Dân tộc làm chủ đầu tư. 

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới 

và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em) thuộc Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn cấp tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ 

trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính 

trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín phải bám sát chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, 

góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào, đảm bảo mục tiêu thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã theo Chương trình 2 về phát 

triển năng lực lồng ghép giới. 

- Tổ chức tập huấn theo Chương trình 3 về thúc đẩy bình đẳng giới trong 

cộng đồng gồm: cán bộ thôn/bản, người có uy tín trong cộng đồng  
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Tài liệu do TW Hội LHPNVN biên soạn. 

2. Hình thức 

Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở 09 hội nghị 

tập huấn tại tỉnh, trong đó 01 lớp cán bộ, 04 lớp cộng đồng, cụ thể như sau: 

2.1. Lớp cán bộ 

- Mục tiêu: cán bộ triển khai chính sách có phương pháp và kỹ năng lồng 

ghép giới, biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng đó trong CTMTQG DTTS&MN 

và các chương trình, chính sách liên quan. 

- Đối tượng: cán bộ một số phòng ban cấp huyện, lãnh đạo xã, công chức 

viên chức xã, đại diện các tổ chức đoàn thể xã. 

- Nội dung: tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, 

xã theo chương trình 2. Nội dung chương trình 2 được quy định cụ thể tại báo cáo 

nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. (Nội dung chủ yếu: nhận diện các vấn đề về giới, các phương 

pháp thực hiện lồng ghép giới trong chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương; phương pháp truyền thông về bình đẳng giới, các phương pháp 

huy động sự tham gia chủ động của nam giới trong các hoạt động thúc đẩy bình 

đẳng giới, phương pháp hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng (huấn luyện, cố vấn, tư vấn); 

giám sát và đánh giá việc thực hiện lồng ghép giới). 

- Thời lượng: 02 ngày. 

- 01 lớp, số lượng 120 học viên/lớp. 

2.2. Lớp cộng đồng 

- Mục tiêu: hiểu các khái niệm về bình đẳng giới, nhận diện được các khuôn 

mẫu và định kiến giới, các hình thức bạo lực gia đình và nguy cơ của mua bán 

người; có khả năng huy động sự tham gia chủ động của nam giới trong các hoạt 

động thúc đẩy bình đẳng giới cộng đồng.  

- Đối tượng: Trưởng thôn, phó trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, trưởng các tổ 

chức chính trị, xã hội thôn bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và một số nam, 

nữ tiên phong, hạt nhân trong cộng đồng. 

- Nội dung: tập huấn cho cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong công đồng 

theo chương trình 3. Nội dung chương trình 3 được quy định cụ thể tại báo cáo 

nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. (Nội dung chủ yếu: Các khái niệm cơ bản về bình đẳng giới, 

cách thức nhận diện các khuôn mẫu giới, các hình thức bạo lực gia đình, các nguy 

cơ mua bán người, phương pháp truyền thông dựa vào cộng đồng, phương pháp 
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huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động của cộng đồng về bình 

đẳng giới). 

+ Thời lượng: 02 ngày. 

- 04 lớp, số lượng 120 học viên/lớp. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức  

3.1. Thời gian: 

- Lớp cán bộ: ngày 27-28/11/2022. 

- Lớp cộng đồng: 

+ Lớp 1: ngày 29-30/11/2022. 

+ Lớp 2: ngày 01-02/12/2022. 

+ Lớp 3: ngày 03-04/12/2022. 

+ Lớp 4: ngày 05-06/12/2022. 

3.2. Địa điểm: Thực hiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Giao phòng Nghiệp vụ chủ trì, tham mưu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh, các cơ quan liên quan tổng hợp nội dung tuyên truyền, danh sách báo cáo 

viên trình lãnh đạo Ban duyệt; tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Hội nghị, 

chuyển Văn phòng Ban thực hiện các thủ tục phục vụ hội nghị theo quy định.  

- Giao Văn phòng chủ trì: xây dựng dự toán các nội dung thực hiện kế hoạch; 

tham mưu cho Trưởng ban lựa chọn địa điểm tổ chức các lớp tập huấn; nội dung 

ma két, in ấn, cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí và thực hiện công tác 

hậu cần phục vụ hội nghị; cử công chức tham gia quản lý hội nghị; thực hiện quy 

trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các nội dung kế hoạch; lập chứng từ 

thanh quyết toán; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh toán, 

quyết toán theo đúng quy định. 

2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  

Phối hợp, cử báo cáo viên theo yêu cầu, gửi tài liệu của TW Hội LHPNVN 

biên soạn về Ban Dân tộc để in ấn, phát cho đại biểu tham gia hội nghị. Tài liệu gửi 

về địa chỉ email: chinhsachls@gmail.com 

3. UBND các huyện 
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 - Chỉ đạo và giao Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện chủ 

trì là đầu mối phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng - Ban Dân tộc tỉnh chuẩn 

bị các điều kiện để triển khai, tổ chức hội nghị đạt hiệu quả. 

 - Chỉ đạo UBND các xã lựa chọn và lập danh sách học viên đúng đối tượng, 

đủ số lượng tham gia do Ban tổ chức hội nghị yêu cầu. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em của Ban Dân tộc trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022./.  

Nơi nhận:  
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện;  

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện;  

- Lãnh đạo Ban;   

- CVP, CTTra, TPNV; 

- Lưu: VT.  

 

                                                         

     TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

       Vi Minh Tú 
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