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CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc

S: 102G/LJBND-SLDTBXH

Dà N8ng, ngày o// tháng I nàrn 2020

V/v trin khai cong tác
bInh dang giOi näm 2020
Kmnh gi:ri:
- Các sô, ban, ngành, hi doàn th thành ph;
- UBND các qun, huyn.
Näm 2020 Co nghia rat quan trQng, là nàm tiên hành Dai hi Dãng các
cap, tiên ti Dai hi Dai biêu toàn quôc Ian thir XIII cüa Dâng và bâu ccr dai
biêu Quôc hi khóaXV, dai biêu HDND nhiêrn k' 2021-2026; nãrn cuôi thuc
hin Chién luc quôc gia và thành phô ye bInh däng gi&i giai don 2011-2020
và các Chi.rcing trInh, Dê an lien quan tth bInh dàng giài, phOng ngra, rng phó
vói bao hrc trén ca sâ g16i giai don den näm 2020; dông thOi cüng là nãm
chuân bj dê triên khai các ho?t dng cho giai doan 2021 - 2025 và den näm
2030.
Thrc hin Cong van s 458/LDTBXH-BDG ngày 12/02/2020 cUa B
Lao dQng - Thixcxng binh và Xã hi ye vic hithng dan triên khai cong tác bInh
ding giói näm 2020, UBND thành phô yêu câu các so', ngânh, hi, doàn the,
UBND các qu.n, huyn, theo chirc näng cUa tmg dan vj, tp trung triên khai
mt so nhim vi trçng tam sau:
1. Trin khai thirc hin nghiêm tüc Cong van s 6650/TJBNDSLDTBXH ngày 01/10/2019 cüa UBND thành phô ye xây drng kê hoch thirc
hin cOng tác bInh däng giói và vi sr tiên b cOa phii nr nãrn 2020.
2. Dy marih các hot dQng tuyên truy&n, ph bin, giáo dc chinh sãch,
pháp 1ut ye bInh dàng gi6i.
- Tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp 1ut v bInh d.ng giâi, dc bit
là birth däng giOi trong lTnh virc chInh trj thông qua các hInh thirc phü hcip vói
tüng dja phuang, dan vj và dc thii tü'ng nhóm dôi tuqng; To chrc t.p huân kiên
thirc,k' nàng quãn 1, lãnh dao và hoat dng cüa các co quan dan cr cho can b
nü tiêrn nãng nhärn tang cuo'ng sr tham gia cüa phii nQ trong lTnh virc chInh trj;
To chrc các hi thão và tp huân djnh huâng truyên thông cho di ngü phóng
viên, báo chI, cánb lam cong tác tuyén truyên ye cách thrc và k nàng truyên
thông hiu qua nhàm thüc day sr tharn gia cUa phi n trong lânh do, quãn I2;
- Tang cuo'ng và da dng các hoat dng truyn thông, nângcao nhn thiic
và thirc hành ye bInh dàng gi6'i trong các tang lOp n.hân dan nhàrn ngãn ch.n,
giãm thieu tInh tr.ng bao 1irc trên ca so' giói, dc bit là bao Iirc dOi vói phi nCr
và tré em gái; tuyen truyen gio'i thiu các rnô hInh, djch vi ho tr? thirc hin bInh
dang giài dang di.rcic các ca quan, dan vj, dja phixang trien k.hai; nhân rng
1

khai các hoat dng thu hi't sr tham gia cüa nam giOi và tré em trai trong thrc
hin bInh dàng gid, chü den nhóm dôi ti.xcing h9c sinh, sinh viên, thanh niên;
- Tuyên truyn và trin khai thirc hin nhng ni dung mi ye bInh däng
giài trong B 1ut Lao dng näm 2019' bang các hInh thirc phü hçTp vâi diêu
kin, tInh hInh thirc tê cüa don vj, dja phiiong và ti.irng dôi ttxcing, dja bàn.
3. Nâng cao nãng lirc quãn 1 nhà nu'óc v bInh dng giói và cong tác
vi str tién b cüa phii nU
- T chirc tp hun kin thirc v gió'i, bInh d.ng giti và k5' nãng 1ng ghép
van dê bInh däng giâi trong trong xây dirng van bàn quy phrn pháp !ut cho can
b lam cong tác pháp chê và xây dirng chInh sách, pháp 1ut; di ngü thanh tra,
tl.r pháp, phóng viên, biên t.p viên, thành viên Ban vi sir tiên b phii nQ và nguôi
lam cong tác bInh dàng gith các cap;
- Thc hin lng ghép vn d bInh dng giói trong xay dirng, thirc hin
van bàn quy phm pháp 1ut và các chiên hxcxc, chwxng trinh, kê hoch phát triên
kinh té xâ hi giai don 5 nàm và hang nàm cña dja phi.xang và các ngânh;
- Thu&ng xuyên t chirc kim tra, thanh tra, xCr l vi phrn v bInh dng
giói thuc phrn vi, linh virc quãn 1; kjp thii xác minh, báo cáo nhQng van dé,
vu vic dt xuât lien quan den cong tác bInh däng giói Va vi sir tiên b cüa phii
n cho ca quan nhà nu&c Co thâm quyên, UBND các cap dê phôi hgp giài quyêt.
TO chi.'rc khen thi.r&ng, biéu diiang kjp thOi các cá nhân, dan vj có thành tich xuãt
sac trong cong tác binh däng giói và phOng, chông bao lirc trén ca s& giâi.
4. Tip t,ic trin khai có hiu qua và tang kt, dánh giá kt qua thi,'c
hin Chiên ltrçrc bInh dang ghri tti thành phô Dà Nãng và các Chuong
trinh, Be an ye bInh däng giói và vi si tiên b cOa phii 11ü giai doin dn
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Các sâ, ngânh, hi doàn th& dja phuorng xây dgrng báo cáo tng kt dánh
giá thirc hin các muc tiêu. chi tiêu, nhiêm v1i, giái pháp dâ dircic giao cho s&,
ngânh, dja phi.rang chü tn, phôi hçp thirc hin tai các van bàn nêu trén; nghiên
cru, dé xuât các van dé tr9ng tarn ye bInh dàng giói và các giái pháp mang tInh
chiên luçic trong giai
n.021-2030 dam báo phü hç'p v&i pháp !u.t ye bInh
däng giâi và tInh hInh'fhxc tin cUa thành ph&
5. Triên khai hiu

qua

các mô hInh thüc day bInh dng giól

l Gôni: giãm khoang cách giOi d vâi tui nghi huu tr 5 nãm xung con 2 ham; xóa bô các diii khoán phân bit
giói a nai lam vic; tang cuOng các quy dnh ye nghi thai san và cham soc tré em dé narn giài và phy n0 có the
can bang các trácli nhim cOng vic và chäm sOc gia dinh; các quy djnh ye quay toi tInh dyc noi lam vic
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K ho?ch s 4944/KH-UBND ngày 11/7/2016 v trin khai thirc 1iin CTHD quc gia v BDG giai doci 20 162020; Quyt dlrih so 91 14/QD-UBND ngày 30/12/20 16 v K ho?ch thrc hin các bin pháp bâo dém BDG dôi
vOl ncán bO, CCVC thành phO gial do?n 2016-2020; K hoch s I 153/KH-UBND ngày 21/02/2017
ye triên
khai Dé an "PhOng ngira và crng phó vO'i bao lirc trén c sO giOi giai don 2016-2020, tm iThin dEn nam 2030 ti
TPDN:Ké hoch sO 9619/KH-UBND ngày 25/11/2017 ye thjrc hin Khuyen nghj cüa Uy ban ye xOa bO mol
hinh thuc phan biet doi xu voi phu nQ cua LHQ giai doan 2017 2020 Ke hoach so 2579/kH UBND ngav
11/4/2018 ye thixc hin Quyét djnh cCia B LDTBXH ye ban hãnh Ké hoach triên khai két kin ccia QuOc hôi
yE
viêc thyc hn myc tiéu quOc gia ye BDG Quyét djnh so 5263/QD-UBND ngãy 0 6/ 1
1/2018 ye diEu chinh. b
sling rnt sO ni dung ca Chiên luc ye BDG ti TPDN giai don 2011-2020.
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- Các ngành, doàn th, dja phi.rcing tip t1ic trin khai có hiu quâcác mô
hInh v bInh dãng giOi, phông chông bao lirc trén co s& giói, phông chông bo
hrc gia dInh tai da bàn dan ci!;
- Si Lao dng - Thiicing binh và Xâ hi, UBND qun Lien Chiu tip t1ic
tuyên truyn, to chirc triên khai có hiu qua mô hinh "Cci so' cung cap d/ch vy
üg phO vOl bgo lyv trên cci so' gi&i ", "Dja chi tin cçy - Nhà tgm lánh tçi cong
dng" do B Lao dng - Thuang binh và Xã hi h trçi.
6. Tang cu'&ng cOng tác phi hqp lien ngành, dy mnh vic huy dng
ngun hrc trong nithc, quôc tê cho cong tác bInh dãng gi&i và vi siy tiên b
cüa ph1 n&
- Tip t%ic tang clx&ng và Ay rnnh vai trô cüa các s&, ngành, hôi, doàn
the, dja phumg trong cong tác phôi hçp lien ngành, dc bit là vai trô cüa Ban
VI sir tiên b cüa phi nQtrong cOng tác kiêm tra, xây dirng và dé xuât chInh
sách lien quan den vi si,r tiên b cüa phii ni vâ bInh dàng giOi;
- Dy m?nh xä hi hóa, huy dng ngun 1irc hqp pháp tfx các cci quan,
chi.rc trong nil&c và quOc tê dê tang tInh ben vrng Va hiu qua trong bInh dãng
giâi, vi s1,r tiên b cüa phii n trén dja bàn thành phô.
7. Ch d báo cáo
- Thçrc hin báo cáo cOng tác bmnh ding gi&i và VI sir tin bô cüa phu n
nàm 2020 theo Thông tu' so 15/2 019/TT-BLDTBXH ngày 18/9/2019 cüa Bô
tru'&ng B Lao dQng - Thucmg birth và Xã hi quy dnh chê dQ báo cáo thông kê
ngành Lao dng - Thu'ang binh và Xã hQi ye S& Lao dng - Thu'ang binh và Xâ
hi và S& Ké hoch vã Dâu tu' (thu'&ng tryv Ban vi sir tiên bç5 ci'ja phit nib thành
phô) tru&c ngày 05/01/202 1 (Theo máu dInh kern).
Yêu cu các s&, ban, ngánh, hi, doàn th& dja phuo'ng trin khai thçi'c
hin. Trong qua trInh thirc hin, nêu có vu'ng mac de nghi phán ánh ye UBND
thành phô (qua SO' Lao dông - Thu'o'ng binh vâ Xâ hi) dê xem xét, giái quyêt./.4y
No'! nhân:
- Nhu trén;
- Bô LDTBXH (B/c);
- Ch: tjch UBND TP (B/c);
- LLru: VT, VHXH, SKHDT, SLDTBXH.
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Lê Trung Chinh

Dn vi báo cáo

CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phuic

BAO CÁO THÔNG KE yE BINH BANG GIOI
vA VI ST TIEN BQ CUA PHV N
K)' Báo cáo Nám
S6 lieu tIn ngày 31/12
(DInh kern Cong van sO':1.lCG/UBNDSLDTBXHngày
cia UBND thành phO Dà Náng)
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Ngtrôi lam cong tác bInh ding
g1o1 va vi sty tien bç cua phi nti'
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Trongdó:
- Chuyên trách ye BDG
- Kiérn nhirn v BDG
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Vay vn tru däi tir cäc chuo'ng
trInh vic lam, giãm ngheo vã
các nguôn tin ding chInh thüc
cüa phi nil vüng nông thôn
nghêo, vüng dan tc thiêu
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Ghichii:
- Máu báo cáo theo TTsô 15/2019/TT-BLDTBXHngày 18/9/2019 cza B5 trtcthigB5
Lao d5ng — Thwcing binh và Xä hçi ye quy djnh ché dç3 báo cáo thông kê ngành Lao dç5ng
— TBXH;
- Dctn vj trie2n khai thzrc hiçn theo n5i dung trên, ghi dd'y di thông tin vào ncii dánh dá'u
X trong mâu.
Ngày
Ngtrôi Ip biu
(ICi;, ho ten)

tha'ng

nám 20...

Thu tru&ng don vj
(Kj, dóng dáii, ho ten)

