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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện; nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn ngày càng được nâng lên; trong từng gia đình sự bình đẳng về quyền lợi học tập, việc làm, chăm 

sóc sức khoẻ, nuôi con của phụ nữ đã được cải thiện; vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng 

định trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội; bản thân người phụ nữ cũng tích cực phấn đấu, tự vươn lên tiến 

tới xoá bỏ phân biệt đối xử về giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: Nhận thức 

của cấp ủy chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương và người dân có nơi, có lúc chưa thực sự quan tâm 

đầy đủ về các mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng, việc lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa rõ nét; việc bố trí sử dụng cán bộ nữ ở cấp cơ sở tham gia 

lãnh đạo quản lý còn thấp; một số phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn, người dân tộc thiểu số ở vùng 

sâu, vùng xa chưa tự tin, chưa cố gắng vươn lên để khẳng định vị thế, vai trò của mình trong việc xây 

dựng đời sống, gia đình; vẫn xảy ra nạn bạo hành ngược đãi đối với phụ nữ trong gia đình; tình trạng buôn 

bán phụ nữ và trẻ em còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng ở các xã vùng cao, vùng khó 

khăn của tỉnh. 

Trước thực tế đó, để công tác bình đẳng giới và các mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ thực sự đi vào 

cuộc sống, góp phần thiết thực cho sự phát triển bền vững của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp có trách 

nhiệm: 

a) Lồng ghép công tác giới và bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch hoạt động thuộc ngành quản lý. 

b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thu thập, xử lý thông tin số liệu về giới, bình đẳng 

giới; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới. 

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng 

giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách gửi về Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, 

thành phố tham mưu cho UBND tỉnh hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, đề án 

của tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cập nhật, tổng hợp 

xây dựng hệ thống văn bản nguồn về giới và bình đẳng giới;  

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu về bình 

đẳng giới; cung cấp thông tin, số liệu về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo sơ 

kết, tổng kết đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn báo cáo  

UBND tỉnh. 

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.  

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND 

tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 

thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; bồi dưỡng kiến thức về giới và chính 

sách pháp luật về bình đẳng giới cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và thành viên pháp luật cấp 

cơ sở. 

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố xây dựng bộ máy, đội ngũ, cơ chế, chính sách cho cán bộ 

hoạt động về bình đẳng giới từ tỉnh đến huyện, xã. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố lồng ghép vấn đề 
bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê về giới 

thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và tính toán chỉ số phát triển về giới của quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TBXH hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính 

cho hoạt động bình đẳng giới bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định của pháp luật. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao 

động - TBXH và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong 

việc thực hiện bình đẳng giới; phê phán hành vi, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; 

lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động truyền thông giáo dục ở cộng đồng, công tác xây dựng đời 

sống văn hóa ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nghiên 

cứu, xây dựng và triển khai đề án thông tin, giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới. 

8. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TBXH và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động 

bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc ít người 

phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, theo dõi đánh giá nội dung về giới và bình đẳng giới thuộc 
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các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo theo hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

ngành liên quan nghiên cứu thực trạng và dự báo xu hướng các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện 

Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động kinh tế, xã hội trong tiến trình đô thị hóa đến việc 

thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và trình UBND 

tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác liên quan đến 

chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

12. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, chương trình có nội 

dung về bình đẳng giới; tăng thời lượng đưa các tin, bài tuyên truyền các hoạt động, tình hình thực hiện 

công tác bình đẳng giới của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội 

Nông dân tỉnh phối hợp vận động và hướng dẫn nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện và giám sát việc 

quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 

14. UBND các huyện, thành phố: 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách về giới và bình đẳng giới trên 

địa bàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đến 

từng hộ dân để biết và thực hiện. 

c) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới; sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm 

và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn gửi về Sở Lao động - TBXH. 

d) Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và UBND 

các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 
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