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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện Quyết 

định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  

phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của  

phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định  

chính sách giai đoạn 2021 - 2030” của Sở Tư pháp 

  

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH/UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện Quyết 

định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí 

lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030”. Sở 

Tư pháp xây dựng kế hoạch như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết 

định số 2282/QĐ-TTg, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022  đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong thực hiện Chương trình. 

- Tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong các vị trí 

lãnh đạo và quản lý; góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành, tỉnh 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo và quản 

lý;  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 

về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản 

lý , hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng 

giới.   

2. Mục tiêu cụ thể  

- Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt 

ít nhất 50% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; 
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- Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào 

năm 2030. 

- Thực hiện hiệu quả các quy định về bình đẳng giới trong xây dựng, thực 

thi pháp luật và các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  TẠI MỖI NHIỆM VỤ  

1. Tuyên truyền, phổ biến, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới. 

- Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, 

vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới ; 

- Thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật do Sở Tư  

pháp chủ trì, triển khai trong năm 2022 trong đó quan tâm  lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ 

lãnh đạo, quản lý ở cơ quan tư pháp 

Rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ để phục vụ cho việc xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng cho nữ cán bộ nguồn trong quy 

hoạch, và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; 

Rà soát, cử tham gia bồi dưỡng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý theo chương 

trình, kế hoạch;  chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ người dân 

tộc thiểu số và hỗ trợ nâng cao năng lực để cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia 

các vị trí lãnh đạo, quản lý ở cơ quan . 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở 

- Đơn vị phối hợp: phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

3. Tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phụ nữ tham gia các vị trí 

lãnh đạo và quản lý các cấp; cán bộ lãnh đạo nữ thành công về lĩnh vực tư 

pháp trong và ngoài tỉnh. 

- Tạo điều kiện cho các cán bộ nữ trẻ tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn 

để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đồng thời tạo 

điều kiện phát huy khả năng trong công việc; 

- Tăng cường công tác bình đẳng của phụ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ của 

phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở 
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- Đơn vị phối hợp: phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

5. Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

 Thẩm định, tham gia ý kiến nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung liên quan tại Kế hoạch này. 

2. Giao Văn phòng Sở định kỳ, trước ngày 15/11 hằng năm báo cáo UBND 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện.  

 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp về thực hiện Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  phê duyệt Chương trình “Tăng cường 

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

hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”./. 

 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (bc); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, ĐVSN thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

  

 

 

 
Nguyễn Thanh Sơn 
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