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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”; Nghị quyết số 60/2017-HĐND ngày 08/12/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi công tác phí, chế độ hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; 

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2018 - 2025”; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Ban Dân tộc ban hành kế hoạch 

triển khai, thực hiện Đề án năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu Đề án theo 
Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 53/KH-

UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025”.  

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thay đổi hành vi về bình 
đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới trong vùng đồng bào dân tộc rất ít người.  

- Tạo điều kiện để người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tham 
gia hoạt động bình đẳng trên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phương trong triển khai, thực hiện công tác bình đẳng giới.  

- Thực hiện các mục tiêu, hoạt động bình đẳng giới gắn với quá trình phát 
triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương; huy động sự tham gia của 

các cấp, các ngành, cộng đồng, các hộ gia đình và cá nhân trong thực hiện các giải 
pháp về bình đẳng giới. 

- Quá trình triển khai, thực hiện các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết 
kiệm, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với đặc 

điểm tình hình thực tế của địa phương và từng nhóm đối tượng. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC 
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1. Tổ chức Hội nghị truyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới 

- Đối tượng: Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, Trưởng, phó bản, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể ở bản, người có uy tín, hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Nội dung: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, các vấn đề 
liên quan đến bình đẳng giới.   

- Hình thức: Tổ chức hội nghị tuyên truyền. 

- Số lượng: 04 Hội nghị (70 đại biểu/01 hội nghị/1huyện).  

- Thời gian: Tổ chức 01 ngày (thực hiện trong năm 2021). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm 04 huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, 
Mộc Châu. 

- Thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với UBND các huyện và các sở 
ngành liên quan tổ chức thực hiện. 

2. Duy trì hoạt động các mô hình Câu lạc bộ “Bình đẳng giới”  

Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với UBND các huyện Thuận Châu, Quỳnh 

Nhai chỉ đạo việc duy trì các hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Bình đẳng giới” 
tại các xã Nong Lay, Liệp Tè huyện Thuận Châu; xã Mường Giàng huyện Quỳnh 

Nhai. Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trong giai đoạn 2017-2021. 

3. Quản lý, khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án 

- Nội dung: Thực hiện các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, báo cáo 
đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Hình thức thực hiện: Tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá nắm tình hình, 
kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của kế 
hoạch giao. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN   

1. Nguồn kinh phí: 240 triệu đồng, giao tại Quyết định số 2788/QĐ-

UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
năm 2021 (Có dự toán chi tiết kèm theo). 

2. Nội dung và mức chi: Các hoạt động, nhiệm vụ của Đề án thực hiện 
theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra ban 

- Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chọn cử đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
báo cáo viên có đủ năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tham gia phổ biến nội dung 
của hội nghị.  

- Phối hợp với Văn phòng sử dụng kinh phí được giao theo quy định.  
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2. Giao Văn Phòng: Chủ trì phối hợp với Thanh tra Ban tham mưu tổ chức 

quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao  theo đúng các quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

3. Phòng Chính sách: Phối hợp với Thanh tra Ban tham mưu triển khai 
thực hiện kế hoạch. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận 
Châu, Mộc Châu phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện các nội dung của 

kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 
28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc (b/c);  
- TT UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: Tài Chính, Kế hoạch & Đầu tư,  Tư pháp, 
Giáo dục & Đào tạo, Thông tin & Truyền thông; 
- Hội Phụ nữ tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng Dân tộc (LĐ) các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng trực thuộc ban (thực hiện); 
- Trang TTĐT của ban; 
- Lưu VT; (TTr, KT).                                                              

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Đinh Trung Dũng 
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