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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 171 /KH-UBND 

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

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả 

 quản lý nhà nước về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ 

vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử  

   

Thực hiện Chương trình công tác số 08/CTr-UBQG ngày 12/03/2019 và 

Hướng dẫn số 09/UBQG-VP ngày 12/3/2019 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ 

phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các lớp tập 

huấn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ 

quan dân cử với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự 

đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân về lợi ích tham gia 

của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhờ đó thúc đẩy thực hiện bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị. 

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 HĐND 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 cuộc tập huấn phải thực hiện theo kế hoạch, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Các lớp tập huấn 

1.1. Lớp tập huấn 1 

- Nội dung: Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới; thông tin, 

giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; giải pháp góp 

phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng và đại biểu HĐND các cấp. 

- Thành phần tham gia: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 

đơn vị cấp tỉnh. Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Thời gian: Dự kiến ngày 10/7/2019. 

1.2. Lớp tập huấn 2 

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

bình đẳng giới, lồng ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 

các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 
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- 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 của các sở, ban, 

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

- Thời gian: Dự kiến ngày 11-12/7/2019. 

1.3. Lớp tập huấn 3 

- Nội dung: Tổng quan về bình đẳng giới; các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới; thông tin, giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực 

chính trị cho phụ nữ tham gia ứng cử. 

- Thành phần: Cán bộ nữ dự kiến dự nguồn tham gia cấp ủy Đảng cấp 

tỉnh, cấp huyện và dự kiến dự nguồn tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh 

và huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của các huyện, thành phố, thị xã. 

- Thời gian: Dự kiến ngày 15-16/7/2019. 

1.4. Lớp tập huấn 4 

 - Nội dung: Tổng quan về bình đẳng giới; thông tin, giáo dục, truyền 

thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; giải pháp góp phần đảm bảo tỷ 

lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; vai 

trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực 

hiện và bảo đảm cho bình đẳng giới. 

- Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 

- Thời gian: Dự kiến ngày 17-19/7/2019 

2. Địa điểm tổ chức các lớp tập huấn 

Thành phố Hà Tĩnh (địa điểm tổ chức cụ thể giao Cơ quan Thường trực 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh bố trí). 

3. Tài liệu và phương pháp tập huấn 

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

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

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

trọng vào hoạt động thực tế hiện nay để cung cấp thông tin cho các học viên. 

4. Giảng viên tập huấn 

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

nâng cấp đô thị loại 2 của ADB 

- Mời một số đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia tập huấn. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

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

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh) 

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

ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; 

- Chịu trách nhiệm khâu nối, liên lạc mời giảng viên và báo cáo viên; 

- Chuẩn bị hội trường, loa máy, âm thanh, ánh sáng, market và các điều 

kiện khác phục vụ cho tập huấn; 

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

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cung cấp danh sách cán 

bộ nữ dự kiến tham gia cấp ủy Đảng các cấp, dự kiến ứng cử viên HĐND cấp 

tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo các khóa, các lớp tập huấn.  

- Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị kịp thời về công tác bồi 

dưỡng, đào tạo, quy hoạch nguồn cán bộ nữ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 

nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp danh sách sách cán bộ nữ dự kiến 

tham gia cấp ủy Đảng các cấp và dự kiến ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, cấp 

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

- Phối hợp với 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 của UBND tỉnh chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

cấp huyện chủ động báo cáo, làm việc với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Hội 

LHPN huyện 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 cán bộ nữ dự 

kiến tham gia cấp ủy, nữ 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 Công văn số 607/LĐTBXH-BĐG ngày 

15/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

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

quan triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của Tỉnh ủy; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

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

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; 

- 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 

 

 

 
(Đã ký) 

 

Đặng Quốc Vinh 
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