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KẾ HOẠCH  

Tập huấn Nâng cao năng lực, tăng cƣờng sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí 

quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử 

 
 Thực hiện Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - Dự 

án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; nhằm hưởng ứng Tháng 

hành động Vì Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh 

tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ 

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

1. Nội dung:  

- Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03/5/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng; Nghị quyết số 11-

NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Quyết định số 2351/QĐ-

TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. 

- Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới, giai đoạn 2017-2020. 

- Kế hoạch 678/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án 

“Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Kế hoạch 2170/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 về việc Tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Các văn bản chế độ, chính sách về công tác cán bộ nữ tại tỉnh; nghiệp vụ về 

công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

2. Đối tƣợng: Học viên là CBCC, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn 

Lao động và Hội Nông dân tỉnh. 

- Số lượng: 4 lớp, 70 học viên/lớp, 01 lớp/01 ngày. 

- Hội Nông dân tỉnh: 02 lớp; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: 02 lớp. 

3. Thời gian thực hiện:  Tháng 11 - 12 năm 2019. 

4. Địa điểm:  Do Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh bố trí. 

5. Giảng viên: Giảng viên do Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh mời. 

 



 

6. Tổ chức, thực hiện:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chuyển 

kinh phí tập huấn cho Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. 

- Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tập 

huấn và hoàn tất mọi thủ tục thanh toán đúng theo quy định. 

- Liên hệ số điện thoai: 0233.3852.741 (Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới)./. 

 

 

Nơi nhận :                                                                    KT. GIÁM ĐỐC                     

- Hội Nông dân tỉnh,      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Liên đoàn Lao động tỉnh;  

- GĐ, PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TE&BĐG.                            

              

             

            Bùi Văn Thảng 
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