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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới  

tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1542/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2021 – 2025.  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 

phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, 

giải pháp về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh;  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Luật Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo mọi điều kiện 

để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ 

hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới; 

3. Các hoạt động triển khai cần thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai, 

cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid – 

19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

II. CÁC MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội 

để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị 

Chỉ tiêu: Đến cuối năm 2022, 50% các cơ quan quản lý nhà nước, chính 

quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. 

b) Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động 

- Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 46%. 

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp 

trong tổng lao động nữ có việc làm xuống dưới 34%. 

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 26%. 
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c) Mục tiêu 3: Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới 

- Chỉ tiêu 1: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc con 

nhỏ trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần. 

- Chỉ tiêu 2: 70% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát 

hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 40% người gây bạo 

lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn. 

- Chỉ tiêu 3: 100% nạn nhân bị mua bán trợ về được phát hiện có nhu cầu hỗ 

trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. 

- Chỉ tiêu 4: 50% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ 

giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

d) Mục tiêu 4: Trong lĩnh vực y tế 

- Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ giới tính khi sinh ở dưới mức 112 bé trai/100 bé gái sinh ra 

sống. 

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 35/100.000. 

- Chỉ tiêu 3: Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 21 ca sinh/1.000 phụ nữ 

xuống 20 ca sinh/1.000 phụ nữ. 

đ) Mục tiêu 5: Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

- Chỉ tiêu 1: Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình 

giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các 

trường sư phạm từ năm 2022 trở đi. 

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo 

dục tiểu học đạt trên 80%; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 75%. 

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 22%. 

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không 

dưới 40%. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 10%. 

e) Mục tiêu 6: Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông 

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt 50% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình 

đẳng giới. 

- Chỉ tiêu 2: Từ năm 2022 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan 

hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình 

đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới. 

- Chỉ tiêu 3: 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình 

đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở. 

- Chỉ tiêu 4: Duy trì đạt 100% đài phát thanh và truyền hình tỉnh có chuyên 

mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý 

của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn 

thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 

việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. 

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình 

đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình 

đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống 

bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng 

cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự 

tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch 

định chính sách. 

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để 

nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Triển khai các hoạt 

động truyền thông nhằm thay đổi quan niệm truyền thống về phân công lao động theo 

giới trong gia đình theo hướng tăng cường trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ 

việc nhà và chăm sóc các thành viên trong gia đình; tổ chức chiến dịch truyền thông 

“việc nhà bình đẳng” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), đặc biệt trong 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).  

5. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

các cấp để triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả thông qua các 

hoạt động như: truyền thông, tập huấn; kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai các 

chương trình, đề án, mô hình liên quan nhằm thực hiện thành công Chiến lược, Kế 

hoạch.  

6. Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình 

đẳng giới; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong 

dự toán ngân sách của các Sở, ban ngành, địa phương năm 2022 và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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- Tổ chức triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; 

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022;  

- Xây dựng và triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới và truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; 

lồng ghép các dự án về bình đẳng giới trong các chương trình an sinh xã hội; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết và tổng kết kế hoạch; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ 

tiêu 1, 2 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 3, 4 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 3 của mục tiêu 5; chỉ 

tiêu 1, 2 của mục tiêu 6 của kế hoạch này. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; 

- Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây 

dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương;  

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ và các ngành có liên 

quan thu thập và báo cáo số liệu liên quan tới thực hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2; chỉ 

tiêu 1 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 4 của mục tiêu 5 của kế hoạch này. 

c) Sở Tài chính: Bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp 

luật về phân cấp ngân sách nhà nước, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa 

phương.  

d) Sở Tư pháp 

- Thực hiện việc hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Triển khai Chương trình nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán 

bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.  

đ) Sở Nội vụ 

 - Thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thực hiện chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các 

vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ 

tiêu của mục tiêu 1 của kế hoạch này. 

e) Sở Y tế 
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- Triển khai các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới trong 

lĩnh vực y tế;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết 

các nguyên nhân sâu xa dẫn đến mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các 

chỉ tiêu của mục tiêu 4 của kế hoạch này. 

g) Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đưa nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản 

vào giảng dạy tại các cấp học; 

- Xây dựng và triển khai Chương trình đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ 

thống bài giảng chính thức trong các cấp học; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các 

chỉ tiêu 1, 2 của mục tiêu 5 của kế hoạch này. 

h) Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới các hoạt 

động truyền thông, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bình đẳng giới, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng 

cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, 

chuyên mục; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các 

chỉ tiêu 3, 4 của mục tiêu 6 của kế hoạch này. 

i) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; thu 

thập, thống kê số liệu liên quan tới số nạn nhân bị bạo lực gia đình, số nạn nhân và 

người gây bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn; 

- Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bảo đảm nguyên tắc 

bình đẳng giới;  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các sản phẩm 

quảng cáo có nội dung định kiến giới; 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai chỉ 

tiêu 2 (số liệu về bạo lực gia đình) của mục tiêu 3 của kế hoạch này. 

k) Công an tỉnh: chủ trì xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống mua bán người; phối hợp với các đơn vị, Sở, 

ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời 

các vụ bạo lực trên cơ sở giới. 

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hàng năm của địa phương; thực 

hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện kế hoạch; 
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- Thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình 

đẳng giới tại địa phương, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai kế hoạch; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng 

giới trong nhân dân; tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai 

thực hiện hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. 

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược này, đồng 

thời chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Báo cáo tình hình thực 

hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo quy định (Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và Báo cáo năm gửi 

trước ngày 10/12/2022). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới tỉnh Ninh Thuận năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục V; 

- Bộ LĐTB&XH (b/c); 

- CT và các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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