
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 121 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Để tổng kết Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

và triển khai Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành 

Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; các Quyết định, Chương 

trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh, 

giai đoạn 2011-2020 và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh về 

công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;  

- Xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; qua đó nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành lĩnh vực công tác 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với tình hình địa phương, đơn 

vị. 

- Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc; đảm bảo đúng nội dung, 

mục đích, tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.  

- Nội dung tổng kết, đánh giá phải bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể; 

nhìn nhận đúng tình hình, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

trong thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, 

chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030 đảm bảo tính khả thi 

và hiệu quả. 

- Gắn việc tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh với 

triển khai Nghị quyết số 28/NQ-CP và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 

24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Chương trình “Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 
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II. TỔ CHỨC TỔNG KẾT 

1. Cấp tỉnh 

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị tổng kết trực tiếp. 

- Thành phần:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Vụ 

Bình đẳng giới; Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực UBMTTQ tỉnh; Ban Tổ chức, Ban Tuyên 

giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và bộ phận giúp 

việc của Ban; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã; các Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Thư ký Ban Ban vì sự tiến bộ của 

phụ nữ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện; các cá nhân, tập thể được khen 

thưởng; lãnh đạo Sở, các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ 

quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. 

- Thời gian: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 4 năm 2021. 

- Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh 

2. Các sở, ngành và cấp huyện: Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, 

đơn vị để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp và gửi báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021-2030 về Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh để phục vụ hội nghị 

tổng kết cấp tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu giấy mời, chương trình, kịch bản tổ chức hội nghị, chuẩn bị 

báo cáo tổng kết, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, tài liệu, công tác hậu cần và các 

nội dung liên quan đến tổ chức hội nghị cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 

2011-2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thị đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu khen thưởng 

các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-

2020; phối hợp thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền 

thông đại chúng tổ chức tuyên truyền về tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 

2011-2020 và triển khai Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020;  Chủ trì 

phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực Ban vì 

sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 

cấp tỉnh. 

4. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì phối hợp 
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với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị. 

5. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục 

tiêu Chiến lược giai đoạn 2011-2020, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 23/4/2021 (Đề cương, biểu mẫu Báo cáo được đăng tải tại địa chỉ 

http://www.banvstbpnhatinh.gov.vn). 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai các hoạt động tổng kết Chiến lược 

giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đơn vị. 

- Chủ động chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị cấp tỉnh. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị khen thưởng. 

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, khó khăn, phản ánh về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để được phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 

-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ban VSTBPN tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- CVP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT,VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 

 

http://www.banvstbpnhatinh.gov.vn/
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