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KẾ HOẠCH
Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng và chống bạo lực trên cơ sở giới
năm 2020 (từ ngày 15/11/2020-15/12/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 8/10/2020 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ
sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11- 15/12/2020), Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch
tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng và chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
tại đơn vị như sau:
1. Đẩy mạnh truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực đối
ngoại, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử
Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo
mục tiêu: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng
các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội,
HĐND các cấp đạt trên 35%” của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
- Phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình
đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (như: giảm khoảng cách giới đối với
tuổi nghỉ hưu từ 5 năm xuống còn 02 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở
nơi làm việc; tăng cường các quy định nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới
và phụ nữ cân bằng trách nhiệm…).
- Truyền thông trong cộng đồng về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu
tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chú
trọng tăng cường truyền thông trong tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình
(tháng 6) và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở
giới (từ 15/11-15/12).
2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước vì bình đẳng giới, phòng
và chống bạo lực trên cơ sở giới
- Cử nhân sự tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ lãnh
đạo, quản lý trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; các lớp tập huấn
bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác vì bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới do cấp trên tổ chức.
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- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hoạt động của Ban Nữ công
của Công đoàn; tình hình triển khai chính sách, pháp luật liên quan đến vì bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ.
3. Tham gia phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
- Phối hợp công tác thống kê, báo cáo số liệu có tách biệt theo giới tính trong
các lĩnh vực được phân công hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Phối hợp tham mưu ban hành các chính sách ưu tiên cho cán bộ, công chức và
người lao động là nữ phù hợp với đặc thù của ngành và của địa phương.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới theo kế hoạch.
- Tham gia đoàn Kiểm tra liên ngành về hoạt động bình đẳng giới và
VSTBCPN tại các cơ quan, địa phương…khi được điều động.
- Bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ trước 10/6 đối với báo cáo sơ kết và trước 10/12 đối với báo cáo tổng kết năm
2020 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp.
4. Tổ chức thực hiện
- Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể CCVC và NLĐ nắm, thực hiện.
Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở xác định
rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế
hoạch này này.
- Giao Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, giám sát
và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11- 15/12/2020) của Sở Ngoại
vụ, đề nghị toàn thể công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện./.
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