
  

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /SLĐTBXH-BTXH 

V/v triển khai công tác bình đẳng 

giới năm 2022 

 

 

Đắk Lắk, ngày      tháng  3   năm 2022 

Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 1522/UBND-KGVX ngày 01/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022; Công văn số 

418/LĐTBXH- BĐG ngày 23/02/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể 

của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một 

số nội dung trọng tâm công tác bình đẳng giới (BĐG), phòng ngừa và ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 cụ thể như sau: 

1.  Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

chính sách, pháp luật về bình đẳng giới  

- Tăng cường công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về BĐG; vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền 

thông về BĐG đến năm 2030; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp; quan tâm, bố trí 

nguồn lực để triển khai nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

- Tích cực xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông, phổ biến chính 

sách, pháp luật về BĐG trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng ở 

trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ và nền tảng số trong các hoạt động truyền thông; khuyến khích phát triển, 

xuất bản các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số, phù hợp với 

từng địa bàn, đối tượng cụ thể.  

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận 

thức, chuyển đổi hành vi về BĐG trong các tầng lớp nhân dân, quan tâm đến việc 

tiếp cận của các nhóm người yếu thế, người khuyết tật; tăng cường tuyên truyền, 

giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện BĐG, phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, 

ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em 

trai trong thực hiện BĐG; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch 

về BĐG của Việt Nam. 
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- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 hiệu quả, sáng 

tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương. 

2. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 

2030  

- Chủ động triển khai Kế hoạch số 3447/KH-UBND ngày 23/4/2021 về  

thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch số 1036/KH-UBND ngày 01/02/2021 về triển khai Chương trình 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 41/ KH- UBND ngày 25/02/2022 về thực hiện Chương trình 

truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các 

sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. 

- Phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ giới và nam 

giới bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Tăng cường xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt 

động về BĐG. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức về BĐG trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân. 

- Lồng ghép các nội dung hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương giai đoạn 2021-2030. 

- Chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để triển 

khai Chiến lược, Chương trình, Đề án… có liên quan đến công tác bình đẳng 

giới. 

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp 

trong chỉ đạo và triển khai công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó 

chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các 

tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.  

- Tập huấn kiến thức về giới, BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ sở, cán bộ làm công 

tác lao động - thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã... 

- Thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và trong xây dựng, thực hiện Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về BĐG thuộc 

phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ 

việc đột xuất liên quan đến công tác BĐG và VSTBCPN cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết.  
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4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi, học tập kinh 

nghiệm và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực dành cho công tác BĐG 

- Đẩy mạnh vai trò của các cấp, các ngành tại địa phương trong công tác 

phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về BĐG 

nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về BĐG thuộc phạm vi, lĩnh 

vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất 

liên quan đến công tác BĐG và VSTBCPN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết; xây dựng và đề xuất chính sách 

liên quan đến VSTBCPN và BĐG. 

- Tạo điều kiện để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về BĐG. 

- Huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức …để tăng tính bền 

vững, hiệu quả trong công tác BĐG. 

5.  Thực hiện tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 

- Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới các sở, ban, ngành, đoàn thể của 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tùy theo tính chất và khối 

lượng công việc tổ chức hội nghị tổng kết hoặc xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm 

thi hành Luật Bình đẳng giới. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế  rà soát, 

thu thập số liệu, thông tin trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý để 

phục vụ đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, xác định kết quả, thuận 

lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất những nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung trong Luật Bình đẳng giới để hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi 

trong quá trình triển khai thực hiện.  

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới khi có 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Công văn này chủ động xây dựng Kế 

hoạch triển khai công tác BĐG năm 2022. Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo 

06 tháng trước ngày 20/5 và báo cáo năm trước ngày 15/11/2022 gửi về Sở Lao 

động - Thương và Xã hội để tổng hợp Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp những khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương và Xã 

hội để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Vụ Bình đẳng giới (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo);    

- Giám đốc Sở; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, tx, tp;         

- Lưu: VT, BTXH.                

                                                       

                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Phượng 
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