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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ  
 

Số: 62/KH-BVSTBPN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6 năm 2020 
 

 

[ 

  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 

  

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ 

nữ Việt Nam, Văn bản số 1458/UBND -VX1 ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020, Ban Vì sự tiến bộ 

của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công 

tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm tình hình thực hiện hoạt động bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, vì sự tiến bộ phụ nữ tại các đơn vị, địa 

phương; đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đối với hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để 

nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử lãnh đạo, cán bộ phụ trách phối hợp 

và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu, tạo điều kiện để Đoàn 

Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp 

luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban VSTBCPN gồm: Tổ chức bộ 

máy và công tác kiện toàn Ban VSTBCPN, công tác tham mưu và hoạt động của 

Ban VSTBCPN (công tác tuyên truyền, hoạt động thường xuyên, kinh phí Ban 

VSTBCPN) giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Đánh giá kết quả và các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia quản lý, 

lãnh đạo giai đoạn 2011 - 2020. 

3. Tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 

hành động quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020 theo 

Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 19/9/2011, Quyết định số 880/QĐ - 

UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Các chính sách riêng của đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy công tác 

quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐƠN VỊ KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng kiểm tra 

- Ban VSTBCPN các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

- Ban VSTBCPN các huyện, thành phố, thị xã. 

- Ban VSTBCPN các xã, phường, thị trấn. 

2. Đơn vị đƣợc kiểm tra  

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

- Cấp huyện: 13 huyện, thành phố, thị xã. 

- Cấp xã: Mỗi huyện kiểm tra từ 1-2 xã. 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Thời gian 

Trong quý III năm 2020. 

2. Thành viên đoàn kiểm tra 

- Đoàn của tỉnh (5 đoàn), thành phần mỗi đoàn gồm: Trưởng đoàn (Trưởng 

ban hoặc Phó trưởng ban VSTBCPN tỉnh), các thành viên Ban, thư ký Ban 

VSTBCPN tỉnh. 

- Thành phần tham gia làm việc với đoàn:  

+ Ở các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh: Mời đồng chí Giám đốc hoặc 

Thủ trưởng cơ quan; đại diện cấp ủy; Trưởng Ban, các thành viên và thư ký Ban 

VSTBCPN của đơn vị. 

+ Ở các huyện, thành phố, thị xã: Mời đại diện: Thường trực cấp ủy, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Tổ chức, Ban Dân vận; Trưởng Ban, 

các thành viên, thư ký Ban VSTBCPN  và các phòng, ban có liên quan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thƣờng trực Ban VSTBCPN tỉnh 

        - Tham mưu Trưởng Ban hoặc Phó trưởng Ban thường trực Ban VSTBC 

PN tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra. 

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và tham mưu ban hành tiêu chí, bảng điểm 

kiểm tra, đánh giá.  

- Khâu nối, phối hợp với các Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra để triển 

khai công tác kiểm tra đảm bảo thuận lợi, hiệu quả, hạn chế ảnh hướng đến các 

hoạt động của đơn vị, địa phương. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra 

tới các đơn vị được kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban quốc gia 

Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.  
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2. Các Đoàn kiểm tra cấp tỉnh 

- Căn cứ Kế hoạch này và quyết định thành lập đoàn kiểm tra, các Đoàn 

kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên Đoàn, thông báo cho đơn vị được kiểm tra về chương trình làm việc của 

Đoàn (trước 05 ngày).  

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Đoàn về Thường trực Ban 

VSTBCPN tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) sau khi kết thúc 

kiểm tra (chậm nhất là 10 ngày) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban quốc gia 

VSTBPNVN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Căn cứ kế hoạch của Ban VSTBCPN tỉnh, các địa phương, đơn vị xây 

dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và 

bình đẳng giới tại đơn vị mình. 

- Hoàn thành việc tự tổ chức kiểm tra, đánh giá ở địa phương, đơn vị trước 

ngày 30/7/2020; báo cáo kết quả kiểm tra về Ban VSTBCPN tỉnh (Qua Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 10/8/2020. 

4. Đối với các đơn vị đƣợc đoàn của tỉnh kiểm tra   

- Tập hợp các đề xuất, kiến nghị về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và 

công tác bình đẳng giới từ cơ sở. 

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản để phục vụ công tác kiểm tra (theo Đề 

cương gửi kèm).  

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để làm việc với đoàn kiểm tra; mời đại 

biểu tham dự làm việc đúng thành phần quy định; bố trí 01- 02 đơn vị cơ sở (đối 

với sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh), 2 - 3 xã, phường, thị trấn (đối với cấp 

huyện) để đoàn kiểm tra thực tế. 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra để hoàn thành báo cáo kiểm tra. 

- Tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước và các hoạt động 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020, yêu cầu Ban VSTBCPN các 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra. 
 

Nơi nhận:                          
- Ủy ban QG VSTBPN;                                                 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;                               

- Thành viên Ban VSTBCPN tỉnh;    

- Ban VSTBCPN các sở, ban, ngành cấp tỉnh;                                                                

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

- Lưu: VT, Ban VSTBCPN. 

 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đặng  Quốc  Vinh 
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CQ CHỦ QUẢN 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ  

CỦA PHỤ NỮ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /BC-BVSTBCPN …………., ngày ….. tháng …. năm 2020 

 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo kế hoạch số:        /KH-BVSTBPN ngày     tháng    năm 2020) 

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ (Ban 

VSTBPN) gồm: Tổ chức bộ máy và công tác kiện toàn Ban VSTBPN, quy chế 

hoạt động, công tác tham mưu và hoạt động của Ban VSTBPN (công tác tuyên 

truyền, kiểm tra, hoạt động thường xuyên của Ban VSTBPN) giai đoạn 2016-

2020. 

2. Đánh giá kết quả và các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia quản lý, 

lãnh đạo giai đoạn 2011-2020. 

- Kết quả tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

công tác cán bộ nữ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn, bổ nhiệm 

và sử dụng cán bộ nữ, việc xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ 

theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với mục tiêu “Phải có cán bộ nữ 

trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên 

các cấp đạt từ 20 - 25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

đạt trên 35%”. 

- Báo cáo kết quả về sự tham gia của phụ nữ trong cấp ủy nhiệm kỳ 2015-

2020, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, công tác chuẩn bị nhân sự nữ cho 

Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân 

dân nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tỷ lệ nữ trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-

2025. 

- Công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 
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27/4/2007; Nghị định số 57/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ; Luật 

bình đẳng giới năm 2006, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/3/2018 về thực 

hiện Đề án "phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới". 

3. Tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 

hành động quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020 theo 

Quyết đinh số 3020 /QQĐ- UBND ngày 19/9/2011 và Quyết định số 880/QĐ-

UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Các chính sách riêng của đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy công tác 

quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

5. Đánh giá thực trạng, bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương (những tồn 

tại, thách thức trong việc giải quyết vấn đề). 

6. Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà 

nước về bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. 

Báo cáo hoạt động của Ban VSTBPN của đơn vị, địa phương cần đi sâu, 

phân tích đánh giá tình hình giải quyết việc làm, chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nữ; bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo đảm 

bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; nâng cao năng lực quản lý 

nhà nước về bình đẳng giới; tình hình thực hiện luật Bình đẳng giới, Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình đối với cán bộ nữ, đối với phụ nữ. 

Nơi nhận:                                                        TRƢỞNG BAN  

- ..............................                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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