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Vũ Muộn, ngày        tháng 5 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-BVSTBPN ngày 29/4/2022 của Ban vì sự 

tiến bộ của phụ nữ huyện Bạch Thông về hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ 

nữ huyện Bạch Thông. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Vũ Muộn xây dựng kế 

hoạch hoạt động năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt 

động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã; xóa bỏ mọi hình thức phân biệt, đối 

xử, bạo hành, ngược đãi đối với phụ nữ. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 

phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được 

khẳng định vai trò, vị trí và tích cực tham gia vào lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực 

hiện bình đẳng giới và giảm khoảng cách giới giữa phụ nữ và nam giới trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự 

tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

- Tiếp tục phối hợp triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thúc đẩy 

việc triển khai kế hoạch của các ngành, các cấp về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU 

ngày 01/8/2013 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đối với công tác Bình đẳng giới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của 

Ban Bí thư Khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế 

hoạch số 948/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) 

về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 149/KH-

UBND ngày 17/6/2021 về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bạch Thông. 

- Phối hợp rà soát, đánh giá kết quả 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới để đề 

xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
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- Chủ động tham mưu việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các chương trình, kế hoạch công 

tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đề xuất và phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu 

những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 để tháo gỡ khó khăn, tạo việc 

làm, tăng thu nhập, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói 

chung, phụ nữ nói riêng. 

- Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

gái: xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm 

hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán 

người,… xảy ra tại địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm 

hại; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc.  

2. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng công tác cán bộ nữ 

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và 

các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia 

lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch 

và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương.  

- Cử thành phần tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh 

đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các 

cấp, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực 

chính trị nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về bình 

đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong tham gia lãnh đạo, quản lý. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác 

vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới  

- Tổ chức đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp 

luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là trong Tháng hành 

động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2022), Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022); 

tổ chức tập huấn, tọa đàm… để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về bình 

đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình... một cách thiết thực, 

hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. 

- Chú trọng việc lồng ghép nội dung truyền thông về công tác bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị 

khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông. 

- Tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền, tập trung vào các vấn đề 

nổi cộm, gây nhức nhối trong xã hội như bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại đối với 

phụ nữ và trẻ em. 
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- Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù 

hợp với bối cảnh và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định. 

4. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Xây dựng và trình Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, 

đặc biệt chú trọng tới những nơi còn tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ 

và trẻ em gái. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Tình hình triển khai chính sách, 

pháp luật, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ; tình 

trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự 

phát triển của phụ nữ, đặc biệt là các tác động của đại dịch COVID-19 đến đời 

sống của phụ nữ... 

- Chủ động lồng ghép các nội dung vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới 

trong các cuộc kiểm tra chuyên môn của đơn vị. 

5. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ 

- Tích cực, chủ động triển khai các hoạt động trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra.  

- Chủ động rà soát, kiện toàn thành viên; đảm bảo thực hiện tốt các quy định 

trong Quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ. 

- Báo cáo định kỳ về các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa xã hội: Tham mưu xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển 

khai kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị. Phối hợp 

với các Hội, tổ chức đoàn thể, MTTQ thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động công 

tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định. 

2. Các ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã căn cứ Kế hoạch 

này phối hợp, phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 

và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả. 

Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

xã Vũ Muộn năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng Lao động-TB&XH huyện; 

- TTĐU, HĐND xã; 

 - Chủ tịch, PCT UBND xã; 

 -Thành viên Ban VSTBCPN xã. 

Gửi bản giấy: 

- Phòng Lao động-TB&XH huyện; 

 - Lưu: VP.                                                                      

TRƯỞNG BAN  
 

 
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
Đinh Như Hiếu 
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