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KẾ HOẠCH   

Thực hiện công tác bình đẳng giới và  

vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Lào Cai năm 2023. 
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2025”; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 
11/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030; Kế hoạch số 118/KH-UBND 
ngày 15/03/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025”; Văn bản 3695/UBND-VX 
ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về xây dựng kế hoạch về công tác bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023; 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Lào Cai năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích: 
- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp và sự 

phối hợp của các ngành, đoàn thể đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

và của Tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hỗ trợ và tạo điều 
kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát 

triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. 
- Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có 

điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Nâng cao năng lực, nhận thức về bình 
đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.  

2. Yêu cầu 

- Đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về 
bình đẳng giới; Quán triệt đầy đủ các pháp luật và văn bản bình đẳng giới tới cán bộ, 

công chức và nhân dân trên địa bàn.  
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo phải an toàn, tiết kiệm, thiết thực.  
II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1. Tổ chức truyền thông về bình đẳng giới  
- Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các nội dung về Chủ trương của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; các chính sách Đào tạo nghề và giải 
quyết việc làm; Chính sách hỗ trợ về vay vốn giải quyết việc làm. 



 

- Tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, các chính sách đào tạo 
nghề và giải quyết việc làm cho cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề, 

người lao động trong vùng giải phóng mặt bằng, người thuộc các đối tượng chính 
sách từ nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Xây dựng ấn phẩm truyền thông (Tài liệu, tờ gấp, áp phích, clip) và số hoá 

tài liệu truyền thông phù hợp với nhận thức, đặc điểm văn hoá, bản sắc dân tộc đưa 
lên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

- Lồng ghép các buổi phổ biến giáo dục pháp luật tại xã, phường về các nội 
dung Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống buôn bán người; Luật phòng chống 

bạo lực gia đình. 
2. Tập huấn cho cán bộ làm công tác bình đẳng đẳng giới: Tổ chức các lớp 

tập huấn về Chính sách hỗ trợ về vay vốn giải quyết việc làm cho Lãnh đạo, công 
chức xã, phường, thành viên tổ tích kiệm vay vốn. Thời gian tổ chức trong quý II 

năm 2023; Tổ chức 01 lớp tập huấn về Luật Bình đẳng giới; Nghiệp vụ và kỹ năng 
truyền thông bình đẳng giới; Triển khai và đánh giá chỉ tiêu thực hiện Chiến lược 

Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 cho thành viên Ban vì sự tiến bộ 
của Phụ nữ thành phố và xã, phường. Thời gian tổ chức trong quý III năm 2023. 

3. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ mùng 08 tháng 3, ngày phụ nữ 
Việt Nam 20 tháng 10: Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc 
tế phụ nữ mùng 08/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nhằm mục đích ôn lại truyền 

thống, ghi nhận và biểu dương những đóng góp nữ cán bộ, công chức, viên chức 
thành phố nói chung, đặc biệt là đối với nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được bầu tại thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

4. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới: 

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023. 
- Các hoạt động được tổ chức: 

+ Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và 
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

+ Tổ chức in, treo băng zôn tuyên truyền cổ động tháng hành động vì bình 
đẳng giới tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; biên soạn in ấn tờ rơi tuyên truyền với 
thông điệp của tháng hành động. 

5. Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia, Dự án bình đẳng giới 
- Xây dựng, triển khai nội dung, nhiệm vụ của 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 mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn I: 2021 – 2025. 
- Triển khai thực hiện các Chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, 

trong đó một số chỉ tiêu bình đẳng giới đã được giao tại Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023 và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách bảo đảm các nguyên tắc 

bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan theo Kế hoạch, văn bản ngành, lĩnh 
vực của thành phố đã ban hành năm 2023 nhằm đạt mục tiêu tăng cường sự tham gia 

phụ nữ vào vị trí lãnh đạo quản lý; Giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; lồng 
ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; Tăng tỷ lệ lao 



 

động nữ làm công hưởng lương, giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực 
nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu số 18.5 thuộc tiêu chí số 18 về 
“Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới” trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.  

6. Công tác kiểm tra, đánh giá: 
- Kiểm tra đánh giá việc triển khai chính sách, pháp luật, kết quả thực hiện chiến 

lược Quốc gia bình đẳng giới tại phòng ban chuyên môn, sự nghiệp, xã, phường.  
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn thành phố theo định kỳ hoặc đột xuất theo 
yêu cầu của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức hội nghị đánh giá 06 tháng và tổng kết công tác năm 2023 về công 
tác bình đẳng giới; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác bình đẳng giới. 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách thành phố cho các hoạt động bình 

đẳng giới được giao tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Lào Cai về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nguồn 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Nhiệm vụ chung: 
- Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, phường xây dựng Kế hoạch triển 

khai công tác bình đẳng giới gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện 
Kế hoạch công tác bình đẳng giới năm 2023 và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng 

giới trong giai 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố Lào Cai; Quán triệt triển khai 
các văn bản về bình đẳng giới tới cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và mọi 

tầng lớp nhân dân. Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương. 

- Thường xuyên tự kiểm tra công tác bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm 
vụ, lĩnh vực quản lý. 

- Các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, các phòng, đơn vị 
có liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng 

(Trước ngày 05/6) và một năm (trước ngày 10/11) của công tác bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của Phụ nữ về Uỷ ban nhân dân thành phố (Qua Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội). Lưu ý: Báo cáo thể hiện kết quả thực hiện mục tiêu chiến 

lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025. 
2. Nhiệm vụ cụ thể: 
2.1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực 

Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố) 

- Tham mưu thực hiện các nội dung của Kế hoạch: Xây dựng Kế hoạch và tổ 
chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới; 

Hoạt động tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao 
động – việc làm; Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 
sở giới năm 2023; tiêu chí bình đẳng giới trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 

2022 - 2025. 



 

- Chuẩn bị các điều kiện hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ; Xây 
dựng dự trù kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ 

nữ trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
- Tham mưu kiểm tra, đánh giá công tác bình đẳng giới năm 2023; phối hợp 

với phòng Nội vụ tổng hợp đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc. Thu thập, xử lý thông tin về giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, báo cáo kết quả về Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 

Lào Cai và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. 
2.2. Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố 

- Tuyên truyền vận động Hội viên phụ nữ tích cực tham gia học tập nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn, phương thức sản xuất để xây dựng mô hình phát triển kinh 

tế giảm nghèo bền vững; tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực, truyền 
thông về bình đẳng giới.  

- Chủ trì tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, hoạt động của 
Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với 

phụ nữ và trẻ em” theo Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch năm 2023. 
- Xây dựng Kế hoạch và văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho cán bộ, hội viên phụ nữ.  
2.3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố: Triển 

khai hoạt động Đề án “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”; lồng ghép bình 

đẳng giới với Chương trình, dự án, chính sách công tác Dân tộc, Y tế. 
2.4. Phòng Nội vụ: Tham mưu triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

28/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Chương trình “Tăng cường sự 
tham gia bình đẳng giới của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp 

hoạch định chính sách giai đoạn 2022 – 2030”. Tham mưu thực hiện tốt quy hoạch 
cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

2.5. Phòng Tư pháp: Tham mưu cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới. Cập nhật Quy định pháp 

luật về bình đẳng giới lên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố.  
2.6. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thẩm định đảm bảo kinh phí của các 

hoạt động của Kế hoạch, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố. 
2.7. Phòng Văn hoá – Thông tin: Tham mưu bình đẳng giới trong lĩnh vực 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và công tác gia đình; hỗ trợ can thiệp phòng, 

chống bạo lực gia đình; tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình.  
Thường xuyên đăng tải các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

lên Cổng thông tin điện tử thành phố. 
2.8. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Tổ chức 

các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, các chính sách đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm cho cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề, người lao động 

trong vùng giải phóng mặt bằng, người thuộc các đối tượng chính sách. 
2.9. Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thông: Xây dựng chuyên 

mục, chuyên đề, phóng sự về thực hiện bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết 
đối với phụ nữ và trẻ em. Nâng cao chất lượng tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, 

số lượng tin bài trên các chuyên trang, chuyên mục. 



 

2.10. Trung tâm Y tế: Tăng cường tuyên truyền các nội dung về Dân số và 

phát triển, các vấn đề về giới và bình đẳng giới trong sinh hoạt câu lạc bộ tại xã, 

phường. Cung cấp sản phẩm truyền thông: Tranh ảnh, Tờ rơi, khẩu hiệu tuyên 
truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã, phường có tỷ số giới tính khi sinh 
cao, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh. 

2.11. Các thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố: Triển 

khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của 

Phụ nữ thành phố Lào Cai, Hướng dẫn của Sở, ngành cấp trên. 
 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 
nhân dân các xã, phường  triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
  - Thường trực Thành uỷ;                                                                     
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Lãnh đạo UBND thành phố;                                                                                   
- Các cơ quan, đơn vị đoàn thể của thành phố;                                                                                             
- UBND các xã, phường; 
- Lưu VT, LĐTBXH. 

    
 

                                                              
                                                                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
             Ngô Vũ Quốc 
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