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/KH-UBND

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”
theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 20/6/2018
của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg
ngày 28/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động
bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 2025” (viết tắt là Đề án 1898); UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực
hiện Đề án 1898 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện pháp luật của đồng bào dân tộc
thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến
giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm
khoảng cách về giới. Góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của địa phương có
đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động trong Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát nội dung,
nhiệm vụ của Đề án và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng
những địa phương, địa bàn có biểu hiện, nguy cơ cao bất bình đẳng giới để xác
định các hoạt động ưu tiên và tăng cường nguồn lực trong triển khai thực hiện;
- Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với các chương trình,
đề án, kế hoạch khác liên quan đã, đang được triển khai trên địa bàn bảo đảm
tiết kiệm, hiệu quả, không chồng chéo;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện
Kế hoạch phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể.
II. NỘI DUNG
1. Thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về
bình đẳng giới của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc
thiểu số rất ít người
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1.1. Thông tin, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các xã,
phường, thị trấn - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống qua
phương tiện thông tin đại chúng
- Hình thức: Thông tin, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới… trên Báo
Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống Cổng thông tin điện tử
tỉnh, Phòng văn hoá thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã… Tăng
cường tin, bài, chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng
Dao, tiếng Giáy...) trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
+ Cơ quan phối hợp: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan.
1.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và
gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các trường học
- Đối tượng: Tập trung vào đối tượng là học sinh tại các trường có mô
hình bán trú, nội trú hoặc trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số học tập trên
địa bàn toàn tỉnh.
- Hình thức thực hiện: Lồng ghép trong các giờ học, buổi sinh hoạt ngoại
khoá tại trường học.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các trường học trên địa bàn tỉnh và các cơ
quan, đơn vị có liên quan.
1.4. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động tư
vấn, trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số lồng ghép với
Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
- Số lượng, quy mô: 05 hội nghị (120 người/hội nghị) tại các huyện Sa Pa,
Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn cho trưởng thôn, chi hội phụ nữ thôn,
thanh niên, phụ nữ và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Nội dung: Tuyên truyền các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống; các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống; các văn bản Luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống
mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình...
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021
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- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị liên quan.
2. Xây dựng và duy trì Mô hình thí điểm về "Tăng cường sự tham gia
của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” tại xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, xã
Lùng Cải, huyện Bắc Hà.
Hoạt động 1: Tập huấn cho các thành viên câu lạc bộ mô hình (Số
lượng, quy mô: 02 hội nghị (50 người/hội nghị) tại mô hình điểm).
Hoạt động 2: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho phụ nữ thôn,
hộ gia đình, thanh niên tại cộng đồng để tư vấn về giới, bất bình đẳng giới,
phòng chống bạo lực giới; các quy định xử phạt hành chính liên quan về bình
đẳng giới (Số lượng, quy mô: 02 hội nghị (100 người/hội nghị) tại mô hình điểm
xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai).
- Nội dung: Tuyên truyền đề án 1898, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng,
chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng chống bạo lực gia
đình trên cơ sở giới; các quy định xử phạt hành chính liên quan về bình đẳng
giới...
- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2021
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
+ Cơ quan phối hợp: huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà.
3. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, kế
hoạch hóa gia đình
- Nội dung: Tổ chức các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; đặc
biệt là các đối tượng chưa thành niên. Tăng cường sự tham gia của nam giới vào
việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
- Hình thức thực hiện: Lồng ghép giới trong thực hiện các chính sách,
chương trình, kế hoạch của ngành y tế.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Sở Y Tế
+ Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên
quan.
4. Kiểm tra, đánh giá
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- Nội dung: Quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ
bạo lực trên cơ sở giới (bạo hành gia đình, tảo hôn, buôn bán trẻ em và phụ
nữ...) để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả.
- Hình thức: Lồng ghép với hoạt động kiểm tra các chính sách dân tộc
khác của Ban Dân tộc tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh
+ Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan,
đơn vị có liên quan.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021 được bố trí tại Quyết
định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể liên quan, UBND
các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch
được phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả
thực hiện năm 2021.
- Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc và các bộ,
ngành Trung ương theo quy định.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thẩm định dự toán kinh phí trình
UBND tỉnh phê duyệt.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép tổ chức, triển khai các hoạt động
liên quan thuộc Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa
bàn tỉnh Lào Cai; các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng
động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vì sự tiến bộ của
phụ nữ.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường
có mô hình bán trú, nội trú hoặc trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số học
tập trên địa bàn tỉnh.
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5. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp tập huấn về
kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Tăng cường các dịch vụ y tế,
nhất là chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tình trạng mất cân bằng về giới
tính khi sinh; cơ bản chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống vùng đồng
bào dân tộc.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Định hướng các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống Cổng thông tin điện tử
tỉnh, Phòng văn hoá thông tin cấp huyện… thông tin tuyên truyền nâng cao nhận
thức của người dân về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
7. Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin
điện tử tỉnh Lào Cai
Duy trì, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ
biến pháp luật về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường tin, bài,
chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng
Giáy...) trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể
tỉnh
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và
giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia
đình, phòng, chống bạo lực tại địa phương.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, hỗ
trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng trọng điểm dân tộc thiểu số nâng cao nhận
thức pháp luật, giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; lồng ghép
triển khai các nội dung Kế hoạch này trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã
hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2027.
9. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng
Kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tổ chức
lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang triển khai
thực hiện.
- Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện
Kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổng kết thực hiện Kế hoạch.
10. Chế độ thông tin, báo cáo
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Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo
kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh):
Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6); báo cáo năm (trước ngày 15/12).
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình
đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; yêu cầu
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc);
- CT, PCT3;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban: Ban Dân tộc tỉnh, Tài chính, Y
tế, Lao động - TBXH, Thông tin và Truyền
thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT
tỉnh Lào Cai;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

