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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:   146 /UBND-LĐTBXH 
 

V/v hướng dẫn triển khai công tác  

bình đẳng giới năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày  04  tháng 3 năm 2019 

 

 Kính gửi:  

   - Các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 119/LĐTBXH-BVCSTE-BĐG ngày 19/02/2019 

của Sở Lao động - TBXH về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 

năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các cơ quan, ban ngành đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019 

như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy 

bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

- Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới 

trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2019 đến ngày 

15/12/2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới  

 Phối hợp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác thanh tra, tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện, 

cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội, cộng tác viên cấp xã. 

3. Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực 

hiện Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn 

vị, địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, 

nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Căn cứ vào điều kiện cụ thể 

của địa phương, bố trí kinh phí để nhân rộng các mô hình cho phù hợp và đạt 

hiệu quả. 
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- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện 

công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và chủ động đề xuất các giải pháp 

để thực hiện. 

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới 

thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành. 

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành 

tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi học tập kinh 

nghiệm và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế dành cho 

công tác bình đẳng giới 

- Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các cấp, các ngành trong công 

tác phối hợp liên ngành để thực hiện công tác bình đẳng giới, đặc biệt là vai trò của 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất 

chính sách liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực hiện 

bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ 

chức trong huyện tăng tính bền vững và hiệu quả trong thực hiện bình đẳng giới. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - TBXH) để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- PCT UBND huyện (đ/c Mạnh); 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thế Mạnh 
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