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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:  161 /KH-UBND 

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

 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự 

tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương 

hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình công tác số 06/CTr-

UBQG ngày 18/02/2020 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn định hướng 

truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí 

quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động 

của các cơ quan dân cử, nâng cao kiến thức, kỹ năng giám sát, đánh giá, phản 

biện của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

         - Tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, 

cán bộ làm công tác tuyên truyền công tác Bình đẳng giới; nâng cao năng lực và 

hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các 

cấp, các ngành. 

- Thông qua tập huấn, bồi dưỡng, các đại biểu có điều kiện trao đổi, thảo 

luận, chia sẻ những kinh nghiệm qua thực tiễn công tác, những giải pháp thiết 

thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

- Đảm bảo mục tiêu tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025, đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021- 2026; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 11-NQ/TW của 

Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai các nội dung tập huấn phải thực hiện theo kế hoạch, đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- Các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp sắp xếp thời gian, bố trí đại 

biểu tham gia tập huấn phù hợp, đầy đủ, đúng thành phần quy định. 

- Các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung 

theo dõi, tích cực phát biểu ý kiến và trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả.  



2 

 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung, chương trình tập huấn 

1.1. Lớp thứ nhất 

- Nội dung: Pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ 

quan dân cử; phát triển một số kỹ năng quản lý, lãnh đạo; xây dựng kế hoạch 

hành động của bản thân với tư cách là phụ nữ tham chính. 

- Thành phần tham gia: Nữ quy hoạch cấp ủy Đảng cấp tỉnh, huyện nhiệm 

kỳ 2020-2025, nữ dự nguồn đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thời gian dự kiến: Ngày 25-26/5/2020. 

1.2. Lớp thứ hai 

- Nội dung: Khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới; nội dung bình đẳng 

giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; thông tin, giáo dục, truyền thông về 

giới và bình đẳng giới; lồng ghép giới trong việc xây dựng nội dung, chương 

trình thông tin, truyền thông.  

- Thành phần tham gia: Báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên của Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện. 

- Thời gian dự kiến: Ngày 27-28/5/2020  

1.3. Lớp thứ 3 

- Nội dung: Tổng quan về bình đẳng giới và công tác quản lý nhà nước về 

bình đẳng giới, Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới, các biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính. 

- Thành phần tham gia: Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; 

trưởng ban, phó ban, thư ký Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. 

- Thời gian dự kiến: Ngày 29/5/2020. 

2. Địa điểm tổ chức 

Dự kiến tổ chức tại Khách sạn Sailing Tower (Số 02, Đại lộ Xô viết Nghệ 

Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh). 

3. Tài liệu và phương pháp giảng dạy 

- Tài liệu, chương trình được các giảng viên và các chuyên gia biên soạn, 

cung cấp phù hợp với nội dung và đối tượng tham gia tập huấn. 

- Phương pháp giảng dạy: Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, chú 

trọng các hoạt động thực tiễn để cung cấp thông tin cho học viên. 

4. Giảng viên 

- Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn, Chuyên gia tư vấn phát triển về giới dự án 

nâng cấp đô thị loại 2 của ADB 

- Mời lãnh đạo tỉnh tham gia nói chuyện, thông tin cho lớp tập huấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban 

VSTBCPN tỉnh) 
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức các lớp tập huấn; 

khâu nối, liên lạc mời giảng viên và báo cáo viên. 

- Chuẩn bị hội trường, loa máy, âm thanh, ánh sáng, market, tài liệu, thiết 

bị phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện khác phục vụ cho tập huấn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

2. Sở Nội vụ  

 Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

cung cấp danh sách sách nữ quy hoạch tham gia cấp ủy Đảng các cấp, nữ dự 

kiến ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo các lớp 

tập huấn.  

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

 - Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp danh sách sách 

nữ   quy hoạch tham gia cấp ủy Đảng các cấp, nữ dự nguồn HĐND cấp tỉnh, cấp 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo các lớp tập huấn.  

 - Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả các lớp tập huấn và báo cáo 

theo quy định. 

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã  

Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo Ban VSTBCPN cấp huyện chủ động phối 

hợp với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Hội LHPN cùng cấp cử cán bộ tham gia 

tập huấn theo đúng thành phần và thời gian quy định. Triển khai xây dựng kế 

hoạch tổ chức các lớp tập huấn dự kiến tham gia cấp ủy, ứng cử viên đại biểu 

HĐND cấp huyện và cấp xã. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí Dự án hỗ trợ thực hiện mục tiêu quốc gia bình 

đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai 

đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Tĩnh theo Văn bản số 463/LĐTBXH-BĐG ngày 

13/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam; 
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Ban Đảng, UBKT, VP Tỉnh ủy; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố, thị xã; 
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 
- Trung tâm TT-CB-TH; 
- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đặng Quốc Vinh 
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