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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3640/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược, Chương trình 
quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030" 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Sửa 
đổi bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bình đăng giới sô 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 
Quôc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Nghị định sô 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định nội dung "Chỉ tiêu thông kê thuộc hệ thông chỉ tiêu thông kê quôc gia " và 
Thông tư sô 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định "Bộ chỉ tiêu thông kê phát triển giới của quôc gia"; 

Căn cứ Nghị định sô 20/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định "Chính sách trợ giúp xã hội đôi với đôi tượng bảo trợ xã hội"; 

Căn cứ Quyết định sô 178/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận sô 196-TB/TW ngày 
16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đôi với công tác bình đăng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"; 

Căn cứ Quyết định sô 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành "Kế hoạch hành động quôc gia thực hiện Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững"; 

Căn cứ Quyết định sô 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược Dân sô Việt Nam đến năm 2030"; 
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Căn cứ Quyêt định sô 2232/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt "Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới giai đoạn 2021 - 2025 

Căn cứ Quyêt định sô 2282/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 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 các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 
- 2030"; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban 
hành "Chiên lược quôc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 "; 

Căn cứ Nghị quyêt Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phô Hồ Chí Minh lần thứ XI 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Chỉ thị sô 11/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phô về triển khai thực hiện Nghị định sô 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phô Hồ 
Chí Minh; 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình sô 
27888/LĐTBXH-TE&BĐG ngày 30 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện 
"Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 
2030". 

Điều 2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung và hoạt động tại Quyết định 
số 2568/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa và 
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Thể thao, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giao thong vận tải, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê 
Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, Giám đốc Học viện 
Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KE HOẠCH 
Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược, Chương trình 

quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030" 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Trên cơ sớ kế thừa thảnh quả và rihừng tồn tạí, thách thức 10 nãm 
triển khai thực hiện "Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch hành động quốc gia về 
bình đăng giới, vì sự liến bộ của phụ nữ giai đoạn 201 1 - 2020" và 04 nãm 
thực hiện Đề án "Phòng ngừa vả ứng phó với bạo lực trên cơ sử giới gìaí đoạn 
201 7 - 2020" trẻn đìa bàn Thàtih phổ Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân Thảnh phố 
ban hành Kê hoạch triễn khai thực hiện "Chiềh lược, Chương trình quôc gia về 
bình đãng giới và phông ngừa, ửng phó vói bạo lực trên cơ sỏ giới trẽn địa bàn 
Thành phổ Hồ Chí Mình giai đoạn đển năm 2030"' (sau đây vỉết tắt lả Ke hoạch) 
như sau; 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

ỉ. Mục đích 
1. Tăng cưòng sự lãnh đạo, chi đạo của các cẩp ủy Đảng, chính quyền, sự 

phối hợp cùa các tồ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tồ chức xã hội 
nghè nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham giạ cùa mỗi €ầ nhân, 
từng gia dinh và cà cộng đông nhầm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nuớc vê 
bình đãng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực Irẻn ca sỏ giới trên địa bàn 
Thảnh phố, 

2. Triển khai có hiệu quả các mục tiều* chi tiêu và hoạt động thúc đẩy 
bình đăng giới trong ngành, iỉnh vực, đảm bào icế hoạch được lìmg ngành, từng 

cặp và địa phưc/ng nhận thức đúng, đủ về tầm quan trọng éửa thúc đầy bình đáng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thuộc trách nhiệm cua 
ngành, lưih vực được giao phụ trách, đám bảo đạt được mục tiêu Thành phổ an 
toàn, thân thiện, không lo sợ với các hình thức bạo lực và phân biệt đối xử trên 
cơ sờ giới. 

n. YỀU cầu 

Kế thừa và phát huy kết quả 10 nãm thực hiện "Chiến lirợc, Chương trình 
Kẻ hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới, vi sự tiến bộ cua phụ nữ 
giai đoạn 20] I - 2020" và 04 năm thực hiện Đẻ án "Phòng ngừa và ứng phó với 
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bạo lực trẽn cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020" trẻn địa bàn Thảnh phổ nhàm 
duy trì và phát triển các chi tiêu, mô hình, hoạt động đã đạt được đe nhân rộng 
trong ngành, địa phương và xây dụng các giải pháp đê khắc phục nhũng tôn tại, 
bẩt cập trong quá trình thực hiện để đảm bảo triển khai cỏ hiệu quả Ke hoạch. 
Thù trường các ngành, các cấp và địa phương chi đạo các đtm vị xác định dược 
vấn đề giới, bạo lực trên cơ sở giới trong ngành, lĩnh vực và địa bàn dân cư đê 
tập trung nguồn lực triền khai đồng bộ các hoạt động của Kê hoạch đảm bảo tính 
liên tục, liên kết giữa các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ, tránh chong chéo, lãng phí. 

II. MỤC TIÊU TỎNG QUÁT 

1. Tiếp tục xây dựTiíi các giải pháp nhầm thu hẹp khoảng cách về giới trong 
ngành, lình vực nhàm tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, 
thụ hưởng bình đẳng Trong các lĩnh vực của đời song xã hội vả gia đình, góp phân 
vào sự phát triển bền vững của Thành pho. 

2. Thực hiện có hiệu quã còne tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giói thông qua việc nânẹ cao nhận thức của đội neù cản bộ, công chúc, 
viên chức, người lao động và cộne đồng dân cư. Rả soát, nghiên cửu các cơ sở 
cung cấp dịch vụ hiện có đê cải tạo, nâng câp, đảm báo đáp ứng nhu cẩu giới. 

in. MỤC TIÊU, CH! TIÊU CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỤC HIỆN 
1. Mục tiêu 1. Lĩnh vực chính trị 

a) Chi tiêu: 

- Chỉ tiêu 1: Đen năm 2025 đạt 60% vả đến năm 2030 đạt 75% cảc 
cơ quan quản lý nhà nước, chính quvền địa phương các cấp có lành đạo chủ chốt 
là nữ. Đối với một 50 ngành, ITnh vực đặc thù có tỳ lệ nữ cán bộ, cône; chức, 
viên chức, ngưòi lao động thấp dưới 30% có thể điều chinh mục tiêu phù hợp 
với thực tiễn cơ quan, đơn vị. 

- Chi tiêu 2: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nử trong diện quy hoạch 
các chức danh quản lý. lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào nám 2025 và đạt 
50% vào năm 2030. 

b) Phán công trách nhiệm: Sờ Nội vụ chu trì, phổi họp với Ban Tố chức 
Thành ủy vả đơn vị liên quan tham mưu, lổ chức thực hiện, báo cáo kết quả 
Chỉ tiêu 1 và 2 cua Mục tiêu 1. 

c) Nhiệm vụ và giải pháp chú yểu: 

- Sở Nội vụ chù trì. phối hợp vói Ban Tổ chức Thành uy và đơn vị liên quan: 

+ Rả soát, hoàn thiện chính sách về bình đẳng giới để đam bao cơ hội 
binh đăng cho phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo. quàn lý ở tất cả các cơ quan 
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có thẩm quyền hoạch định chính sách; có chính sách đặc thù để đảm bảo tỷ lệ 
theo mục tiêu đè ra. 

+ Nâng cao nhận thức, tảng cuủng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 
tố chức trong thực hiện chù trương của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước 
về cán bộ nữ vả công tác cản bộ nữ. 

+ Tồ chức tập huấn, boi dưỡng đối với nữ cán bộ, còng chức, vièn chức 
tại các cơ quan, đơn vị; nữ đại bỉểu Hội đồng nhãn dân các cấp. 

+ Quy định về tuyến dụng đam bảo nguyên tấc binh đẳng giới. 

+ Các chính sách hỗ trự nữ cản bộ, còng chúc, viên chức khi tham gia 
đào tạo; chính sách khuyến khích cán bộ IIỮ học tập, nâng cao trình độ theo 
quy định cua phảp luật. 

- Đe nghị Ban Tồ chức Thành ủy chu trì, phối hợp với các đơn vị: 

+ Triển khai, chi đạo cẩp ủy Đảng các cấp tô chức các hoạt động nâng cao 
năng lực về binh đẩna giới và phòn£ ngừa, úng phó với bạo lục trên cơ sờ giới 
cho đội ngũ cản bộ, đàng viên; ban hành quy định trách nhiệm của người 
dửng đầu cơ quan, tẻ chức trong thực hiện chủ trương của Đàng, Nhã nước về 
bình đãng giới, về cán bộ nữ và cỏng tác cán bộ nCr. 

+ Có kế hoạch giám sát, quv hoạch, bo nhiệm vả giới thiêu nhân sự nữ 
vào các vi tri chủ chối của các dơn vị trên địa bàn Thảnh phố; đồng thời, quan tâm 
chi dạo Chi bộ, Đảng bộ các cap báo cáo thông tin, dừ liệu nhân sự cấp ủy Đảng 
đê cập nhậi nhân sự hiến động nhàm giới thiệu bầu bô sung nhân sự tham gia 
cấp uy Đảng, đảm bào duy tri và phát triền chi tiêu nữ nhiệm kỳ 2021 - 2025 và 
nhiệm kỳ 2026 - 2030. 

- Đẻ nghị Học viện Cán bộ Thành phố quan tâm xây đựng các chuyên đề 
về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
cho dội ngũ cản bộ công chức các ngành, các cấp của Thành phố. 

2ủ Mục tỉỀu 2. Lĩnh vực kinh tế, lan động 

2.1. Lĩnh vực lao động 

a) Chi tiêu: 

- Chi tiêu 1: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hường iuơng đạt 50% vào 
năm 2025 và 60% vảo năm 2030. 

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông righiệp 
trong tông số lao động nữ có việc lảm xuống dưới 30% VẺO năm 2025 vả dưới 25% 
vảo năm 2030. 

b) Phân cống trách nhiệm: Sở Lao động - Thương binh vả Xà hội chú tri, 
phối hợp vói Cục Thống kế Thành phố và đơn vị liên quan tham mưu. tổ chức 
thực hiện, báo cáo kết qua Chi tiêu 1 và 2 của Mục tiêu 2. 
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c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yểu: 

- Xây dựno; hệ thétig thông tin về thị trường lao dộng, tư vân ve việc làm 
nhẩm giảm thcri gian tìm Việc cua người lao động. Xảy dựng cơ sờ dừ liệu vê 
thị trường lao động vả cỏ phản tích theo giới tính; hương dần, tri én khai các 
chính sách khuyển khích đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, 
lao dộrig là người khuyết tật. 

» Xây dựng chính sách đảo tạo nghề cần ưu tiên tập trung vảo khu vực 
nông thôn, vùng ven nội thảnh nhàm thư hút nữ trong độ túỗí lao động tham gia 
học nghề Lạo Việc làm. Chính sách bã trợ cảc Qơ sờ đào tạo nghề cần quan tám, 
triển khai đền nhóm láó động là nữ khuyết tật, nừ hoàn lưcmti vả nữ Jả nạn nhân 
bị buôn bản trờ ve đang sinh sòng tại Thạnh phò, 

- Phố biền các chính sách khuyến khich chuyển dịch cơ cấu kinh íế 
nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đỏ thị; Luật Hợp tác xã nhăm giúp nhản dàn 
vay vốn ưu đãi. tạo cóng ãn việt lảm tại chỗ, tăng thu nhập, 

- Tâng cường CỎH£ tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pliáp luật về 
bình dẳng giới trong lĩnh vực lao dộng - việc làm. 

2.%ằ Lình vực kinh té 

a) Chì liêu: 

Chi tiêu 3: Tý lệ nữ giảm đốc/chu doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhẩt 
27% vào nãm 2025 vả 30% vào nãm 2030. 

b) Phân công trách nhiệm: Sô Ké lioạch và Đâu tu chu IrL phôi hợp với 
Cục Hiếng kê Thành phổ vả các đơn vị liên quan iham mưu, lồ chức thục hiện vả 
báo cáo kết quà Chỉ tiêu 3 của Mục tiêu 2. 

c) Nhiệm vụ và gíảì pháp chủ yếu: 

- Chỉ đạo việc thực hiện ghi chép ban đầu đối với các doanh nghiệp tỉáng kỷ 
kinh doanh có tách biệt theo giới tỉnh, độ tuổi, trình độ, lĩnh vực sàn xuẩt 
kinh doanh,... để xây dựng cơ sở dừ liệu. 

- Triên khai, rà sóảt và thực; hiệĩl lồng ghép giới trong việc xây dựng 
kẽ hoạch, chương uình. dự án,... giai đoạn dán nám 2030; trang đó, ưu liẻn 
thẩm định và đề xuất nguồn vỏn vay giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp 
nhỏ và siêu: nhỏ do phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật lảm chủ và các dự án tạo 
việc làm cho lao động nừ lừ các nguồn: Quỹ quốc gia việc lảm, chính sách tín dụng 
trợ von lảm ãn thông qua các đoản the Thảnh phố, qụỹ hỗ trợ xã viên hợp tác xã, 
quỹ hỗ trợ đào tạo vả giãi quỵết việc làm cho người cỏ đát khi nhá nước thu hồi,... 

X [VI ục Itíu 3. Trong đời sổng gia đình và phòng ngừa, irng phó với 
bạo tực trên Ctf S(V gìứi 

3.1. Trong đời sống gia đình 
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a) Chỉ tiêu: 

- Chi tiêu 1: Giảm so giờ trung binh làm công việc nội ượ và chăm sóc 
trong gia đình không được tra công cùa phụ nừ còn ] .7 lần vào nám 2025 và 
1 A lần vào năm 203 D 50 với nam gỉóri. 

- Chỉ tìèu 2: Đen năm 2025 đạt 80% vả đền năm 2030 đạt 90% người bị 
bạo lực gỉa dinh dưọc phát hiện được tiếp cặn Ễl nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ 
cơ ban; đển năm 2025 đat 50% vả đcn nầm 2030 đạt 70% người gày bạo lực 
gia đình dirợc phát hiện ở mức chưa bị truy cửu trách nhiệm hình sự dược tư vấn. 
iham vắn. 

b) Phân công trách nhiệm: 

- Cục Thốne kê Thành phố chủ trì, phổi hợp với Sở Vãn hóa và Thể thao vả 
các đan vị Ịìẽn quan tham mưu, Lỏ chức thực hiện, báo cáo kếl quà Chi tiêu 1 của 
Mục liêu 3. 

- Sớ van hóa và Thẻ thao chu irì, phối hợp với các don vị liên quan 
Lhara mun, tổ chức ihực hiện, báo cáo kếl qua Chi tiêu 2 của Mục tiêu 3. 

c) Nhiệm vụ vả giải pháp chủ yểu: 

- Cục Thống kê Thành pliố cung cấp thông tin và phân tích dừ liệu giới vè 
"Số giờ trung bình làm công việc nội trợ vả chãm sóc trong gia đình không được 
trả còng cửa phụ nử và nam giới Lrèn địa bản thảnh phổ" từ ngttẶn Diều tra 
lao động việc lâm hàng năm cho Sớ Vãn hóa và Thể thao để có cơ sớ xây dim tỉ 
gíảỉ pháp thủc đẩy binh đẳíig giới dối với Chi tiêu li 

- Sở Văn hóa và Thể ihao chù trì, phối hựp vối các đan vị: 

+• Tổ chức các hoạt động tụyên truyền về Luật Phòngf chống bạo lực giá dinh 
phù hợp từng nhóm đổi tượng dân cư, nản Lí cao nhận thức của người dân về 
binh đảrig giới trong gia đình; dồng thời, hụý động cộng đồng tham gia các 
hoạt động vè phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ ttữ, trẻ em vã người cao tuồi 
trong gia đình; xây dựng các hoạt dộng, mò hình nam gíóri, tré em trai chia SẺ 
công việc gia đình đầm bão thúc đây bính đẳng gịới. 

+ Tham mưu đề xuẳt các hoạt động hoặc địch vụ bào vệ phụ nữ, tre em 
trong gia dinh nham phòng ngừa và ngăn chặn kíp thời các vụ việc phụ nữ. trê cm 
bị bạo lực, xâm hại và xầm hại Lình dục trong gia đinh. 

+ Tâng cirờng cõng tác kiểm tra, giám sát, xứ lý doi với các hành vi vi phạm 
Luật Phòng, chổng bạo lực gia đinh. Thiết lập hệ thổng ihu thập dử liệu, khung 
đảnh giá theo dõi và lập kế hoạch để có cơ sớ gi ái quyết bạo lực gìa dinh trcn 
cơ sờ giới. 

s,z Phòng ngừa, ứng phô với bạo ỉ ực trên cư sớ giới 
a) Chì liêu: 
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- Chi tiẽu 3: Dcn nãm 2025 đạt 80% và đến nãm 2030 dạt 90% người 
bị bạo lực trên cơ sở giói được phát hiệri được tiếp cận ít nhất một trong các 
dịch vụ ho trợ cơ bàn; đến năm 2025 đạt 50% và đen năm 2030 đạt 70% người 
gảy bạo lực trên co sờ giới dirợc phát hiện ớ mức chưa biị truy cứu trách nhiệm 
hình sự được tu vấn, tham vẩn. 

- Chỉ tiêu 4: Từ nãm 2025 trờ đi, 100% sỏ nạn nhản bỉ mua bán Irở vê 
được phát hiện có nhu cẩu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hỏa nhập 
cộng đông. 

- Chi tiêu 5: Đốti nãm 2025 cỏ 70% vâ năm 2030 cỏ 100% cơ sở trợ giúp 
xã hột công lập triển khai cảc hoại dộng trợ giúp, pliòng ngừa và ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới. 

b) Phân cõng trách nhiệm: Sờ Lao động - Thương binh và Xà hội chủ trì, 
phối bợp vói đơn vị hên quan iham mưu, ỈO chức Ihực hiện, báo cáo kel quá 
Cliì tièu 3, 4 vả 5 của Mục tiêu 3. 

c) Nhiệm vụ vã giải pháp chù yếu: 

- Triển khai các hoại động, mô hình, sự kiện, diễn dàn nâng cao nhận thức 
về bình đáng giới, về phòng ngừa bạo lục trên cơ sở giới hướng dển xây dựng 
Thảnh phổ an toàn với phụ nữ và trẻ em. 

- Thực hiện khảo sảt các ca sử cung cấp dịch vụ hỗ trự nạn nhân bị bạo lực. 
xâm hại; nạn nhản bị buôti bản;,,. Irên đìa bàn Thành phố đé đè xuấtcàí tạo và 
hoàn thiện mồ hình, dịch vụ một cửa đáp ứng nhu cầu cua dối tượng. 

- Nghiên cửu, triển khai các giải pháp phòng, chổng tội phạm xâm hại 
tình dục và tội phạm buòn bân người trên địa bàn Thành phố. 

4. Mục tiẽu 4: Trong tĩnh vựe y tể 

a) Chi liêu: 

- Chi tiêu 1: Tý sổ giới tính khi sinh ờ mức 107 trè sơ sinh trai/100 trẻ 
sơ sinh gái sinh ra song vào nám 2025 và duy trì đến nãm 2030

- Chỉ tiêu 2: Tỷ ìệ tù vong bà mẹ liên quan đen thái sản giảm Ịíuòng dưới 
4/100.000 trẻ sinh ra còn sống vào nãm 2025 và duy trì đến năm 2030. 

- Chì tiẽu 3: Tỹ suất sinh ờ vị thảnh nicn giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nừ 
xuống 1£ ca sinh/1.000 phụ Iiừ vảo nãm 2025 và dưới 18 ca sinh/LGOO phụ TÙT 
Vảo nãm, 2039, 

- Chì tiêu 4: Có ít nhất một cơ sử y lé cụng cẩp Lhí điểm dịch vụ chăm sỏc 
sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính vả chuyển giới vào năm 2025 và 
những năm tiếp t heo. 

b) Phân công trách nhiệm: Sơ Y tẻ chũ trì, phỏì hựp vởĩ đưn vị liên quan 
tham muu, tô chức thực hiệru bảo cáo kểt quà Chí tiêu 1, 2,3 vá 4 của Mục tiêu 4. 
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c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ >ếu: 

- Tổ chức các hoạt động nàng cao nhặn thửc về vấn đè giới tròng lỉnh vực 
y Lẻ đám bào nguội dãn nhận thửc đủng, đu về mất cân băng giới tính, vè chăm sóc 
sức khoe sinh sản là bách nhiệm cùa cả nam giới và nữ giỏi; xàv dụng và triển khai 
các hình thức truyền thông đa dạng vè tránh thai an toàn cha cả nam vổ nừ, 
trong do kru ý đỂn nhóm vị thảnh niên và Lhảnh niên* 

- Mơ rộng các loại hình tung cấp dịch vụ chảm sóc sức khóe sình sản. 
kế hoạch hóa gia đỉnh,,,, linh hoạt, dề tiểp cận và miễn phí cho nữ và nam lại 
các địa phương kho khăn, khu vực ký tủc xá, khu lưu trú cùa cáng nhân, khu vực 
tập trung cật nhà mảv, xí nghiệp sự dụng nhiều lao động nữ. 

- Tâng cường công tác thaiih. kiềm tra các phóntĩ khám; nha sách, sạp báo; 
các trang mạng internet đcr phông ngừa, phối hợp xữ lý những sán phâm truyền 
thòng có liên quan đến việc lựa chọn giới tĩnh thai nhi; chù dộng kiêm soát tình 
trạng phá thai vì ly do giới tính

- Thực hiện lồng ghép giởi trong các chính sách, chương trình, kế hoạch 
cua ngành y tế Thảnh pho. 

- Triên khai nấng cấp Cử sờ cung cap dịch vụ tư vấn, tham vấn và khám, 
điều trị sửc khoe sinh sân cho nam giới; rà soát cơ sơ. dịch vụ chăm sóc sủc khóe 
dành cho ngirời đồng tính, sủng tính vả chuvẽn giới đẽ đề xuất nhãn rộng hoặc 
kiện toàn đảm bảo cơ sờ đu diệu kiện theo Cịuy định. 

5. Mục tiêu 5, Lĩnh vực giáo tlục-v dào tạo 

a) Chì tiêu 

- Chí ĨÌCLI 1: Nội dung vè giởi, bình đãnt; giói được đưa vảo chuông trình 
giang dạy trong hệ thông giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ờ các 
trường sư phạm Từ năm 2025 trờ đì. 

- Chí tiêu 2: Tỳ !ệ trè em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoãn thành 
giáo dục tiểu học đạt Lrẻn 90% vào năm 2025 và trên 99% vào năm 2030; tỳ [ệ 
hoàn thành cẩp trung học cu sở đạt 85% vào nãm 2025 và 90% vào năm 2030. 

- Chi tiêu 3; Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sình viên được luyến mứì ihuộc 
hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vảo nám 2025 vả 40% vào năm 2030. 

- Chi tiêu 4: Tỳ lệ nừ ihạc sĩ trong tổng số nguữi cò trinh độ thạc sT đạt 
không dưới 50% tứ nàm 2025 trỏ đi- Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng sổ ngưửi cỏ 
trình độ tiến sĩ đạt 30% vào nãm 2025 vả 35% vảo năm 2030, 

b) Phân công trách lihìệm: 

- Sở Giảo dục và Đào tạo chú tri, plìòi hụp với đưn vị !iẽn quan tham mưu, 
tồ chửc thực hiện, bảo cáo kél qựậ Chi tìẻu I và 2 của Mục tiêu 5L 
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- Sờ Lao động - Thương binh và Xà hội chu trì, phôi hợp với các đơn vi 
liên quaii ứiani mưu, lố chức thục hiện, báo cáo ket quả Chi ticu 3 của Mục tiêu 5. 

-Cục Thống kê chủ tri, tham mưu, tồ chức Lhực hiện và báo cảo kết quá 
Ch] tiều 4 cùa Mục liêu 5. 

c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yểu: 

- Sớ Giáo dục vả Đào tạo chủ trì, phổi hợp các đơn vị: 

+ Rà soát cơ chể ƯU tiên hồ trợ xóa mù chừ, phồ cập tiểu học vả trung học 
cơ sơ đé xây dựng dề án, phương án lạo điẻu kiện tăng tỷ lệ nhập học mầm non, 
tìéu học của trè em gái. trẻ em lang thang, có nguy cơ lang thang, trẻ em có 
hoàn cành đặc biệt khó khăn; đảng thời giảm tỳ lệ inù chừ cùa phụ nữ và 
trẻ em gái là người dân tộc thiểu sổ, ngựửi nhập cư, ngucri lao động trong các 
khu ché xuất, khu công nghiệp, trên địa bản quận, huyện và thành phố Thu Đúc 
cỏ điều kiện kinh té khó khãn. 

+ Xảy dựng Vá úế xưẩt chinh sách đặc ihù cho dổi tượng chính sách, 
chương trình học bòng hỗ trạ trệ em gái cỏ hoãn cảnh dặt; biệt khò khản; 
có chỉnh sách khuyến khích đối với tre tm gái, phụ nữ là íỊgLỉìẬ khuyÉL tật, phụ tiữ 
nông thôn; chính sách dặc ihù cho giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện 
khó khăn: chính sách thu hủt giáo viên tiếu học vá mầm non là nam giới. 

+ Thìểt kế chương trình học cỏ nội dung về giới, bỉnh đẳng inớí váo 
giáng dạy ờ cảc cẩp học với nội dung và thời luọng phủ hợp với từng lứa tuổi; 
trong đỏ lưu V đưa Yẩn dề phòng chống bạo lực trẽn cơ sở giới vào trong 
hệ thẳng giáo dục đề định hưởng thanh thiếu niên về binh đăng íiiới. phòrm, 
chống bạo lực gia dinh vả xây dựng trơởng học àrt toàn, 

+ Triển khai, rà soát và thực hiện long ghcp giới trong các chính sách, 
chương trinh, kể hoạch của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn và hàng nàm: 
xây dựng cớ sở dừ liệu cùa ngành giáo dục và đào tạo cô tách biệt theo giói tính, 
dản tộc,... à các cấp học vả bạc học. 

+ Tiếp tục thực hiện các ịẽhính sách và cơ chế phổi hợp đé tạo nguồn 
cán bộ nữ lãnh đạo, quản tý giáo dục, giáo viên các cấp học được tham gia 
đảo tạo sau đại học, 

- Sở Lao độn^ - Thương binh và Xã hội chu trì, phổi hợp vói các đơn vị: 
Thực hiện íồng ghép giới irong các chỉnh sách, chương trình, kể hoạch dạy nghẾ 
giai đoạn và hàng năm; hướng dần các cơ sở dạy nghề thu thập thông tin, dữ liệu 
giỏi đê cỏ co sở đò xuât các giải pháp Lhuc đây bình đãng giời trong hệ Lhồng 
giảo dục nghề nghiệp, 

- Cục Thống kê Thảnh phố thu thập, cung cẩp thông tin vả phàn lích dữ liệu 
giới đổi với "nữ thạc sỉ, tiển sĩ trẽn địa hàn Thành phổ" cho Sở Giáo dục và 
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Đào tạo từ nguồn điều ưa sổ liệu hàng năm vả Tồng điều tra dân số và nhả ở 
(10 nảm/lẩn); điều tra biển động dân sổ và kế hoạch hóa gia đình hàng nám ảế 
có cơ sờ xây dựng giãi pháp iliiic đay binh đấng lỊĨói đoi với Chi tiêu 4, 

6. MỊIC ticu 6. lãnh vục thông tin, truyền rhõng 

a) Chỉ tiẻu: 

- Chi tiều 1Phấn đấu vào năm 2025 đạt 60% và vào năm 2030 đạt 80% 
dân sổ dược tiếp cận kiển thức cơ bản về binh đảng giới, 

- Chi tiêu 2: Từ năm 2025 trơ dì 100% tố chức Đảng, chính quyền, ca quan 
hành chinh, ban, nsảnh. đoàn thể các cấp được phỗ biểns cập nhật thông tin vè 
bình đảng gíáì và cam kểt thực hiện binh dăng giói. 

- Chỉ tiêu 3: Tứ nám 2025 trở đi 100% xã, phường, thị trẩn mỗi quý có 
ít íiliầt 04 tìn, bài về bình đãng giói Irên hệ thòng thông tin cơ sớ. 

- Chí tiêu 4: Dưy trì dạt 100% đàì phất thanh và đài truyền hình ơ 
Thành phổ và địa phương cố chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhặn thức về 
binh đẳng giới hàng thảng. 

b) Phản công trách nhiệm: 

- Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tri, phối hợp vớì các dơn vị 
tham mưu, tõ chức thực hiện, bao cáo két quả Chi liêu 1 và 2 cua Mục tiêu 6. 

- Sa Thòng tín và Truvền thông chú trì, phối hợp với đem vị liên quan 
tham mưu, Eổ chức Uiực hiện, bấo cáo két quá Chi tiêu 3 vả 4 của Mục tiêu 6 

c) Nhiệm vụ và gíài pháp chù yểu: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chù trì, phổi hợp với cơ quan báo, 
đái vả các don vị xây dựng các bàì YĨèt truyền thòng ve binh đãng giới; itriên khai 
các hoạt động thông tín, tuyên truyền pho biển kiến thức về bình đàng gỉcri 
hưởng dến cảc cá nhân, cơ quan, tả chức cam kết thực hiện binh đẳng giới trong 
ngành, lĩnh vực. 

- Sỡ Thông tin vả Truyền thông chú tri, phéí bợp với các đơn vị: 

+ Nâng: cao nhận thức về giới cho người sản xuất các sản phẩm vãn hóa, 
ihôrig tin và ngưòi ỉàm cõng tác truyên thông, phontỊ víèn, biên lập viỀn tại 
các cơ quan truyền thông. Rá soáỉ các các sản phâni vân hòa, thông tin 
hiện hành, dẻ xuất xóa bo các thông điệp và hình ảnh mang định kién, giới, 

+ Chi đạo các ca quan háo chí, truyền thông đồí món các hoạt óộỉìg 
tuyên truyền, phả bìén các chù tniơng, đường Lổi của Đãng, chírứi sách, pháp luật 
cùa Nhà nước về bình đãng giới vã phòng, chông bạo lực trên cơ sở giới; lãng 
thời lượng phát sòng sổ lượng bài viết vá ỉiâng cao chất lượng tuyên truyền về 
bình dâng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục. 
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IV. TỎ CH ÚC TH ỤC HIỆN 

t, Sử Lao động - Thư ong binli vả Xả hội (C*r quan Thirờng trực Man 
Vì Sự tiền bộ phụ nừ vả Bình đảng giới Thành phổ); 

a) Điều phối các hoạt dộng cùa Kế hoạch. 

b) Phổi hợp với sớ, ban. ngành hướng dẫn chuyên mòn cho quận, huyện, 
thánh pho Thú Đức vá các đcm vị triên khai Ke hoạch. 

c) Đàm phán và dề xuất hỗ trợ, hợp tác kỹ thuật nguồn lực cùa các tổ chức, 
cá nhân trong nước và quốc tế trong việc: (i) Thực hiện các cuộc kháo sát, 
nghiên cửu đề cung cấp cơ sờ dữ liệu đẩu vảo thực hiện giải pháp thúc dầy 
bình dăng giới dựa trên nhu cầu các nhỏm dối tượng hường lợi: (ĩĩ) Phát triển 
mó hĩnh, hoạt dộng về Thành phổ an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em, 

d) Tham mưu cho Ban Vỉ sự tiển bệ phụ nữ và Bỉnh đăng giớỉ Thành phố 
tồ chức kiểm tra, dành gìá kết quả thực hiện Kc hoạch. 

đ) Chủ trì. phối hợp với các sờ, ban, ngành vả đon vị lién quan tham mưu 
tỏ chức sơ két vảo íiãm 2025 và tông kết vào năm 203 0, 

2, Cất" sử, ngành dirưc giao chu trì muc tiều, chi' tiêu: 

- Xảy dựng Ke hoạch vả triểri khai thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ tại 
Ke hoạch này; đồng thời, lựa chọn một vẩn đè giới trong ọgành đc đãng ký với 
uy ban nhân dân Thành phố thục hiện nhẳm xây dựng mô hình điển hình trong 
việc thực hiện bình đàng giới và phòng ngừa, ửng phó với bạo lực trèn cợ sở 
giới cua ngành và lĩnh vực. 

- Hưởng dẫn chuyên môn cho cầc đơn vị, địa phương xây dựng kể hoạch 
và giai phảp giải quyết các vấn dể giơi và phóng ngừa bạo lực trên cơ sở giới 
irong ngành, lĩnh vực. 

3, Sử Ke hoacli và Dầu tư: Chu trì. phối hụp với các sơ, ngành liên quan 
lồng ghép các Mục tiệụ, Chỉ riêu yề bình đãng giới vào Kc hoạch phát triểa 
kình tể - xã hội hàng nám vả 05 năm cùa Thành pho; hưộrig dần lông ghép gỉóri 
vào xây dựng vả đảnh giá kết qưả thực liiệĩi các Mục tiêu, Chi tiêu phát triển 
kiiih tề - xà hội của ngành, dịa phương. 

4, Sử Tải chính: Cân cứ khả năng ngân sách, phải hợp với các sở, ban, 
ngành Thành phổ. ủy ban nhản dân quận, huyện, thành phố Thù Đửc tham mưu 
ủy ban nhản dân Thành phố xem xét, bố tri kinh phí hắng [lãm để triển khai 
lliực hiện Ke hoạch iheo quy dinh về phân cẩp njzàn sách nhà nước hiện hành. 

5, Sớ Khoa học và Công nghệ; Chủ trì, phổi hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến 
bình đẳng giới theo đơn đặt hàng của các co quan chuyên môn trên dịa bàn 
Thành phổ. 



50 CÔNG BAO/Số 166+167/Ngày 15-11-2022 

6. Sớ Ngoại vụ: Chú irì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị 
liên quan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc te ưong lĩnh vực binh đãng giới 
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sờ giới, 

7. Sở Tư pháp: 

a) Thực hiện việc hướng dẫn lồng ghép vẩn đc binh dẳng giới trong xây dựng 
vân bàn quy phạm pháp luật: thâm định việc lông ghép van đồ bình đắng giới 
trong xây dựng vãn bàn quy phạm pháp luật. 

b) Xây dựng Chương trình nâna cao nâng lực vể bình đãng giới cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế đê 
tăng cường lồng ghép vấn để bình đẳng giới trong xây dựng văn bàn quy phạm 
pháp luật. 

8. Cục Thung kê Thành phổ: Chủ tri, phổi hợp với các đơn vị lién quan 
hướng dẫn thu thập, tổng hợp sổ liệu thong kê về giới thuộc hệ thống chỉ tiêu 
Thành phố .  

9. Công an Thành phổ: Chủ trì, phổi hợp với các dơn vị liên quan 
xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả ihực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về 
phòng, chống mua bản người; phôi hợp với các sờ, ngành, quặn, huyện, thảnh phổ 
Thủ Đức vả các đơn vị liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các 
vụ bạo lực trên cơ sở giới. 

10. Hội Liên hiệp Phụ nfr Thành phổ: Chù trì, phối hợp với các sờ, ban, 
ngành liên quan tham mưu, vổ chức thực hiện long ghép nội dung "ưu tiên cho 
vay von giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nho do phụ nữ, 
đặc biệt là phụ nữ khuyết tật làm chủ và các dự án tạo việc lảm cho lao động nù" 
trong Ke hoạch triển khai thực hiện Để án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 
2017 - 2025" trên địa bản Thánh phổ Hồ Chí Minh (ban hành kèm Lheo 
Quyết định số 1381/QĐ-ƯBND ngày 09 tháng 4 năm 2017 cùa úy ban nhân dân 
Thành phổ). 

11. Đồ nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 
thành viên: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát và cỏ 
kế hoạch phoi hợp tò chức triên khai Ke hoạch; đâv mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục nhẳm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức minh; tham gia 
xây dựng chỉnh sách, pháp luật, tham gia quàn lý nhà nước về bình đâng giới; 
tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về binh đẳng giới; nghiên cứu. bố trí 
hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về binh đãng giới ớ cơ sử. 

12. Ban Dân tộc Thành phổ: Chú trì, phổi hợp với các đơn vị liên quan 
xây dựng chính sách đặc ihù hỗ trợ hoạt động phụ nữ, tré em vùng ngoại thành 
có điều kiện kính lế - xã hội đặc biệt khó khàn; vận động các dân tộc sinh sông 
trên địa bàn Thành phổ phát huy các phonu. tục, tập quán và truyền thong tốt đẹp 
cùa dân tộc phù hợp với mục tiêu binh đãng giới. 
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13. Đe nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thảnh phố: Có kế hoạch giám sát các vị thực liiện Chiến lưực, 
Ch ương trình; thậm định rigân sách có trách nhiệm giội trong chương trình, 
chính sách cùa ngành, và địa phương theo quy dịnh của Luật Neàn sách nhi nước 
nãm 2015. 

14. Uy bân nhản dân quận, huYỆn., thành phồ Thu Dửc; Ran Vì sự 
tiến bộ phụ Itír vả Bình đung giói cúc cap: 

- Trong phạm vỉ, lình vực quản lv của địa phưcmg. đon vị, chù động 
phoi hợp với Sờ Lao động - Thương bình vả Xã hộì triển khai ĩhực hiện các 
Chì tiêu* Mục tiẽu vả nhiệm vụ tại Ke hoạch nàv. 

- Xây dựng Rể hoạch thục hiện Chi tièu, Mục tiêu và nhiệm vụ phù hợp 
với tình liinh thực te cũa địa phương, đơD vị, đám bảo hoàn thành nhĩệm vụ 
được giao; đồng thời, lựa chọn một van đề giãi của địa phương, đơn vị đề đãng ký 
với Uy ban nhân dán Thảnh phố thực hiện nhâm xảy dựng mô hình điển hĩnh 
Lroii£ việc thực hiận bỉnh dẳng gìơi và phòng ngừa, ứng phó vỏí bạo lực trẽn 
cơ sớ giỏi cùa địa phương, dơn vị. 

- Tập trung xây dựng các giãi pháp truyền thông, nâng cao ÍỊẼng lực cho 
các cẩp ủy Đảng, thính quyên* đoàn thệ các ngảrh. các cấp, cộng đông dân cu, 
gia đình và cá nhân vê bình đắng Lìiứì nhảm thực hiện trách nhiệm yiải trìnlì 
trong việc thực thi quyền của phụ nữ và trè em theo quy dịnh của pháp luật. 

- Thực hiện việc thu thập thông tin, dử liệu tách biệt về giứi tính trọng 
việc bảo cáo các Mục tiểu, Chí tiẻu của kê hoạch, dain bảo có cơ HỞ dừ liệu 
đảnh giá tlụrc trạng bình đàng giới trong ngành, lĩnh vục: tiền tói xây dụng 
ngàn sách éo trách nhiệm giới theo qu,y dịnh của Luật Ngân sách. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về 
việc thực liìện chính sách, pháp lưặt ve binh đảng giói, vè phòng ngừa bạo lực 
trên cơ SCT giới và xử lý nghiêm cốc hành vi vi phạm binh đãng giới. 

- Ưu liên bố trí ngân sách cho vì ộc thực hiện các hoạt động cùa Kế hoạch; 
huy dộng các ỉiguèn lực từ các tồ chức, cá lứiần trong và ngoài nưóc và sử dụng 
hiệu quả nguÔE lục được huy động, 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngần sách nhả nước bổ trí trong dự toán chi thựờng xuyên (ngân sách 
Thành phố, quận, huyện dâm bào trong dự toán được giao háng năm của các sỏ, 
ngành, đơn vị có liên quan đe thực hiện nhiệm vụ theo Ke hoạch nàv). Kinh phi 
lồng ghép trong chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liến quan 
khốc để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này theo phản cấp của pháp luật 
vè ngân sách nhà nước. 
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Ngoài ra, các sỡ, ban, ngành, dưàn thể. tổ chức chính trị - xà hội, ủy ban 
nhân dân quện, huyện, (.hành pho Thù Dửc tích cực vận động các nguồn kỉnh phỉ 
trong và ngoài nưóc nhã hỗ trợ việc thực hiện Kê hoạch nav cũna như các dự án 
về phụ nữ. giới và bỉnh đẳng gìửỉ. 

2. Đóng gop, hộ trợ củá các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhũn trong va 
ngoải mrõc. 

3. Nguồn hợp pháp khác. 

4. Các sò, ban, ngành, đon VỊ cỏ liền quan lâp dư toán ne.ản sách hàna nãm 

đè thực hiện clurơns trình theo Kể hoạch này và quản lv, sừ dụng kinh phỉ rheo 
quy định cùa pháp luật về ngân sách nhả nước. 

VI. CHÉ Độ BẢO CÁO VÀ KHEN THU ONG 

1. Căn cứ Kề hoạch này, yêu cầu các sò, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 
dơn vị. ủy ban nhân dàn quận, huyện, thảnh pho Thú Đúc: 

a) Cản cứ nhiêm vụ được phàn công, có trách nhiệm xảy dựns kề hoạch 
và triển khai thực- hiện: 

b) Định kỳ ó tháng {trước ngày 10 tháng 6} và hảng nãm (trước ngày 10 
thảng 11) bảo cáo tinh hỉnh triêrt khai các mục í ĩ cu. chi tiêu vá nhiệm VỊL giải pháp 
thực hiện. Nội dung cùa bảo cáo cảo tập trung vào việc thực hiện các quy đinh 
của Luật Binh đãnEĩ  giới; đánh giá và phàn tích thõng tin, dữ liệu lách biệt vé 
giới dối vái việc triẻn khai các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ tại Ke hoạch nàv. 

Bảo cảo gừi về Sờ Lao động - Thượng binh vả Xã hội {Cơ quan Thường 
trục Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đãng giới Thành phố)dé tong hợp báo cảo 
Trung ương và ủy ban nhản dàn Thảnh phố theo qưy định. 

c) Tủy theo tình hình dửn vị, địa phương, [ồng ghép vảo cẩc chương trình 
to chức sơ kcl vâo năm 2025 và lồng két váo năm 2030, đánh giả rút kinh nghiệm 
về ùnh hình Ihực hiện Ke hoạch. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thẾ, cơ quan, đcrn vị, ủy ban nhân dán các 
quận, huyện, thành phố Thú Đức và các đun vị Hên quan đưa. việc thực hiện 
mục tiêu, chi liêu Chiến lược thánh một tìệu chí thi đua cùa cịj quan, đơn vị và 
cá nhân; lấy kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới la một Irong những 
tiêu chuẩn đê dánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cua tặp thể vả cá nhân. 

3. Giao Sờ Lao dộne - Thượng bình và Xã hội Iheo đỏi, cập nhật và báo cảo 
tình hình, ũển độ xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Chiến lược của các 
sờ, ban, ngành, đoản thể; phối hợp với eác đơn vị liên quan, ủy ban nhản dân các 
quận, huyện* thảnh phố Thù Đức đẻ đề xuất thành phố khen thưởng, kỹ luật tập thểi 
cá nhân theo quy định./-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 


