
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2017

V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện biện pháp
 bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ,

công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa
giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 10236/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND
tỉnh về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công
chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường tuyên truyền quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối,

Nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về
công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới; Nghị định
số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về bình đẳng giới; Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình
đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. Xem
nội dung chi tiết các văn bản tại địa chỉ:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cla
ss_id=1&mode=detail&document_id=28975;

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.as
px?itemid=11921;

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mo
de=detail&document_id=184125.

- Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung và chỉ tiêu thực hiện của Kế
hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức cho
các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể người dân về công
tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay (đính kèm Kế
hoạch).

- Đưa tin phản ánh kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch số 10236/KH-
UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.
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- Biểu dương các mô hình, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt
công tác bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở LĐTBXH (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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