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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới
và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 1333/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ
nữ năm 2018; UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn
thành phố, với các nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền,
các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong chỉ đạo thực công tác bình đẳng giới và
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ
nữ trên địa bàn thành phố.
- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của phụ nữ.
- Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế,
văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp
thành phố, cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội và đội ngũ cộng
tác viên, tuyên truyền viên cấp xã về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức
bình đẳng giới.
- Phấn đấu trên 50% người dân ở các cụm dân cư được tuyên truyền nâng cao
nhận thức về bình đẳng giới; 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được
tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về bình
đẳng giới:
- Tăng cường phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về công tác Bình đẳng giới, cụ thể như: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày
24/4/2007 của Bộ Chính trị (Khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
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nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí
thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia
về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình hành động số 08 – NQ/TU,
ngày 14/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khoá XI) về công tác phụ nữ thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kế hoạch số 68
- BND, ngà
20/4/2016 về việc triển hai Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố, Kế hoạch số 465/KH-UBND, ngày
15/3/2017 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển hai Đề án “Phòng ngừa và
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới phù hợp với từng đối
tượng thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo, toạ đàm, đối thoại về lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý,
lãnh đạo và cơ quan dân cử.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhân
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày
15 11 đến ngà 15 12 2018) trên địa bàn thành phố.
2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới
và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và trao đổi
học tập, kinh nghiệm về bình đẳng giới.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng
giới, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới; giám
sát mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại phường
Đức Long.
- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và cơ quan dân cử
từ thành phố đến phường, xã.
3. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự
tiến bộ của phụ nữ của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của UBND
thành phố giai đoạn 2016 – 2020:
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của
các ban, ngành và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.
- Tổ chức hen thưởng, biểu dương ịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích
xuất sắc và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, ế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố, các cơ quan, đơn vị và BND các phường, xã phấn đấu thực hiện
hoàn thành các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 –
2020 tại Quyết định số 2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Tiếp tục duy trì mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở
giới” tại phường Đức Long theo Quyết định số 922 QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách các xã, phường thí điểm thực
hiện mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”. Triển khai
thực hiện thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh” tại phường Đức Long, theo
Hướng dẫn số 3201 LĐTBX -BĐG ngà 03 8 2017 của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội.
4. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác bình đẳng giới:
- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp và đẩy mạnh vai trò của các Phòng, ban
trong thực hiện công tác bình đẳng giới, đặc biệt là vai trò Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và
Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em thành phố, phối hợp thực hiện 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 xã hội hoá, hu động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức
để thực hiện công tác bình đẳng giới.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách năm 2018.
2. u động từ các nguồn tài trợ, viện trợ; hu động từ xã hội và cộng đồng; các
nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị liên quan:
- ướng dẫn BND các phường, xã triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
năm 2018 trên cơ sở lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu vào Chương trình, ế hoạch năm
của các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu BND thành phố kế hoạch thực hiện các hoạt động nhân “Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức phối hợp kiểm tra về tình hình thực hiện công
tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, v.v.…
- Định kỳ, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội theo qu định.
2. Phòng Tư pháp thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép vấn đề bình
đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; qu định việc lồng ghép vấn đề
bình đẳng giới trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.
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- Thực hiện và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện mục tiêu 7 (chỉ tiêu
1 và 2) của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết
định số 2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Phòng Nội vụ thành phố:
- Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện qu định về đào tạo nguồn cán bộ nữ,
tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng
ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức.
- Phối hợp tham mưu báo cáo ết quả thực hiện mục tiêu 1 (chỉ tiêu 2 và 3) của
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số
2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:
Phối hợp cơ quan liên quan tham mưu BND thành phố quyết định tiếp nhận
tài trợ để thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.
5. Đài Truyền thanh Phan Thiết:
- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, BND các phường,
xã đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật
về bình đẳng giới.
- Chịu trách nhiệm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện mục tiêu 5 của
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số
2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn
hoá, hoạt động giải trí bảo đảm hông mang định kiến giới; tổ chức lồng ghép tuyên
truyền nội dung thực hiện bình đẳng giới vào các hoạt động chuyên môn của ngành.
- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ
chức, BND các phường, xã tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.
- Chịu trách nhiệm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện mục tiêu 5 (chỉ
tiêu 1) và mục tiêu 6 (chỉ tiêu 1 và 2) của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai
đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số 2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng
Chính phủ.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
- Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, ế hoạch của ngành
giáo dục; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng, iến thức giới cho học sinh các cấp học.
- Chịu trách nhiệm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện mục tiêu 3 của
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số
2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
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8. Phòng Y tế thành phố:
- Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, ế hoạch của ngành
y tế, tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản,
sức khoẻ tình dục cho phụ nữ và nam giới và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh
sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận và miễn phí đối với phụ nữ và nam giới thuộc hộ
nghèo; theo dõi mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.
- Chịu trách nhiệm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện mục tiêu 4 của
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số
2351 QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
9. UBND các phường, xã:
Có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới phù hợp
với các văn bản hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có liên quan; lồng ghép việc thực
hiện có hiệu quả Kế hoạch với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
trong năm 2018.
10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố:
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai các
hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới,
tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và BND các phường, xã triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả hoạt động về UBND thành phố (qua Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội) định kỳ 6 tháng vào ngày 15 6 và báo cáo năm vào ngà 24 11 hàng năm.
Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo đõi, đôn đốc việc thực hiện, định
kỳ tổng hợp, tham mưu BND thành phố báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội theo qu định./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở LĐTBX ;
- TT. Thành ủy, ĐND tp;
- CT, PCT UBND (VX) tp;
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- Các cơ quan, đơn vị tp;
- Thành viên BVSTBPN tp;
- BND các phường, xã;
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