
Ủ Y   B A N   N H Â N   D Â N 
HUYỆN SƠN DƯƠNG

Số:         /UBND-VX

V/v  thực hiện công tác bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Dương, ngày      tháng 8 năm 2022

                   

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Văn bản số 3043/UBND-THVX ngày

03/8/2022.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2662/LĐTBXH-BĐG ngày

22/7/2022 và các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, trong đó thực
hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động triển khai Kế hoạch số 479/KH-
UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2025, trong đó

chú trọng các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới như: Sự tham gia của phụ nữ

trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm; phòng ngừa và ứng phó với
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; mất cân bằng giới tính khi sinh,… Triển khai
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban
nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2025, trong
đó tập trung các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả

các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở

giới; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ

trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy
ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình

đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong đó hoạt động trọng
tâm là tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách

và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ

quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đổi mới về hình thức và phương tiện
truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại
hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; mở rộng và đẩy
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mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và

thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày

15/12 đảm bảo hiệu quả và có sức lan tỏa từ cấp huyện đến cấp cơ sở, thu hút đông

đảo sự tham gia trực tiếp của mọi tầng lớp nhân dân. 

3. Ưu tiên bố trí kinh phí và triển khai có hiệu quả các nội dung, dự án, hoạt
động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ

sở giới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

4. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là công tác
kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;
huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực
hiện công tác bình đẳng giới; thúc đẩy lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động và ưu tiên bố trí kinh phí

từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; các chương trình, đề án liên quan
theo quy định của pháp luật và các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo việc triển khai
các nhiệm vụ, công tác về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nêu trên. Trong
quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp
thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã

hội để tổng hợp) chỉ đạo giải quyết. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
định kỳ và đột xuất báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân

dân huyện kết quả thực hiện theo quy định./

Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo);

- Đ/c Phạm Thị Nhị Bình PCT UBND huyện;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND huyện;
- Chuyên viên VX;
- Lưu: VT, VX        b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhị Bình
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