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V/v triển khai hoạt động  

vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 
 

 

 

                   Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 463/CV-BVSTBCPN ngày 31/3/2022 của Ban Vì sự 

tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn về triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ 

nữ (VSTBCPN). Ban VSTBCPN huyện hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm về hoạt động VSTBCPN năm 2022 như sau: 

1. Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác 

VSTBCPN và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

- Tổ chức triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; tham mưu xây dựng 

và thực hiện các chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng 

của phụ nữ trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 

(BĐG) và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 

2021 - 2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai 

đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông BĐG đến năm 2030 và các chương 

trình, đề án khác của huyện liên quan gắn với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Chủ động tham mưu lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG; phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và chương trình truyền thông về BĐG vào 

các chương trình, kế hoạch, công tác, đề án, dự án…của từng cơ quan, đơn vị và 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu những tác 

động tiêu cực của đại dịch Covid - 19 để tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, tăng 

thu nhập, phục hồi kinh tế, đảm ảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và 

phụ nữ nói riêng. 

- Phối hợp với các cơ quan, cá nhân có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ 

và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại; xác minh nắm tình hình và kiến nghị xử lý các 

vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu 

tố nước ngoài, mua bán người…xảy ra tại địa bàn, đơn vị; theo dõi, kiểm tra 

việc giải quyết các vụ việc theo các quy định của pháp luật. 
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2. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ 

- Ban VSTBCPN các cấp tích cực phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ và 

các cơ quan liên quan tiến hành rà soát đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia 

lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch 

và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; phối hợp triển khai nội dung tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

05/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 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”. 

- Tham gia và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh 

đạo, quản lý trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, 

nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông BĐG trong lĩnh vực chính trị 

nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về BĐG và vai 

trò của phụ nữ trong tham gia lãnh đạo, quản lý. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác 

VSTBCPN và BĐG  

- Xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về công tác VSTBCPN và BĐG một cách thiết thực, hiệu quả và phù 

hợp với từng ngành, từng đơn vị, địa phương, từng nhóm đối tượng. Chú trọng 

việc lồng ghép nội dung truyền thông về công tác BĐG và VSTBCPN trong 

triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các cấp ở địa phương; 

khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông. 

- Tham gia và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác VSTBCPN 

dành cho thành viên Ban VSTBCPN; các hội thảo, hội nghị chuyên đề, tạo diễn 

đàn để trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tăng cường 

công tác giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa Ban VSTBCPN các các đơn 

vị, địa phương trong và ngoài huyện. 

- Tổ chức triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực 

gia đình (tháng 6/2022), Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến 15/12/2022) với tinh thần hiệu quả, 

sáng tạo, có sức lan tỏa và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Trong quá trình triển khai các hoạt động truyền thông, cần linh hoạt áp 

dụng các hình thức phù hợp với bối cảnh và đảm bảo các yêu cầu về công tác 

phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định. 

4. Triển khai công tác kiểm tra hoạt động VSTBCPN 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động VSTBCPN ở các đơn vị cơ sở 

hoặc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều lao động nữ; tập 

trung lựa chọn cơ sở có nhiều vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ và trẻ em gái; nơi 
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có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý thấp để kiểm tra. Khuyến khích 

tiến hành kiểm tra chéo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp 

luật, chương trình liên quan đến công tác VSTBCPN, BĐG và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực xâm hại 

phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ 

nữ trong ngành, đơn vị, cơ sở, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đến 

đời sống của phụ nữ; tổ chức và hoạt động của các Ban VSTBCPN; khó khăn, 

vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác VSTBCPN và 

BĐG. 

5. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban 

VSTBCPN 

- Chủ động rà soát, kiện toàn thành viên Ban VSTBCPN; đảm bảo thực 

hiện tốt các quy định trong Quy chế làm việc của Ban VSTBCPN như: chế độ 

họp, thông tin, báo cáo, công tác phối hợp… 

- Tham mưu, xây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí theo 

Thông tư số 191/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản 

lý và sử dụng kinh phí hoạt động BĐG và VSTBCPN, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

6. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác BĐG và 

VSTBCPN 06 tháng trước ngày 15/6/2022, năm trước ngày 15/12/2022 gửi về 

Ban VSTBCPN huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc cơ 

quan thường trực Ban VSTBCPN huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 
 

 Nơi nhận:      

- Sở LĐTB-XH; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Thành viên Ban VSTBCPN huyện;                                      

- UBND các xã, thị trấn;  

- Phòng LĐTBXH-DT;   

-  - Lưu: VT.                                                      

T/M BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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