
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-VP     Trà Vinh, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng 

ghép giới trong công tác xây dựng 
VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới 

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 
 

 
 

 Theo tinh thần Công văn số 866/STP-VBPB&TDTHPL ngày 04/7/2022 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong 

công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

(đính kèm),  

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo: Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị Tài liệu hướng dẫn lồng 

ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới theo tinh thần Công văn số 866/STP-VBPB&TDTHPL ngày 

04/7/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp. 

 Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt theo tinh 

thần Công văn này./. 
 

Nơi nhận:  
   - Như trên;  
   - GĐ, các PGĐ Sở; 
   - Trang TTĐT Sở; 
   - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Lê Văn Đông 
 



UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

      Số:         /STP-VBPB&TDTHPL 
V/v giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng 

ghép giới trong công tác xây dựng 

VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống 
bạo lực trên cơ sở giới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Trà Vinh, ngày    tháng 7 năm 2022 

         

         Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế; 
- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Báo Trà Vinh; 

- Các trường: Chính trị Trà Vinh và  Đại học, Cao đẳng; 
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh;  
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh; Công ty Điện lực tỉnh; 

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước quản lý; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn  số 2138/BTP-BVSTBPN ngày 28/6/2022 của Ban Vì 

sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp (VSTBPN) - Bộ Tư pháp về việc giới thiệu Tài 
liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL), phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phòng, chống bạo lực 
trên cơ sở giới. Theo đó, Tài liệu là nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức các kiến thức cơ bản về giới; kỹ năng lồng ghép giới trong công tác xây 
dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần nâng 

cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, tăng cường hiệu quả của công tác 
phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và người chưa thành niên. Đây là Tài liệu giúp 
nghiên cứu, học tập, tham khảo đối với các cán bộ, công chức, viên chức và tất cả 

các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tìm hiểu hoặc quan tâm đến vấn đề giới và 
lồng ghép giới.  

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương để 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nhất là khuyến khích các công chức, viên chức 

dành thời gian nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây 
dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng,  chống bạo lực trên cơ sở giới. Tài liệu được 

thiết kế dưới định dạng văn bản số và 10 videos ngắn gọn được đăng tải tại địa chỉ: 
https://treemvagioi.edu.vn và pbgdpl.travinh.gov.vn (lưu ý xem video hướng dẫn 

sử dụng Tài liệu đăng kèm để đạt hiệu quả nghiên cứu tối đa). 

Trong quá trình tham khảo, nghiên cứu tài liệu, nếu Quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương có ý kiến góp ý về nội dung, hình thức thể hiện của Tài liệu (bao gồm bản 
số hóa và 10 videos) xin gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Văn bản, Phổ biến và 
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Theo dõi thi hành pháp luật, số điện thoạ: 0294. 3866409) để tổng hợp, kiến nghị, 
đề xuất Ban VSTBPN – Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Tài liệu.  

 Sở Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp tuyên truyền, phổ 
biến của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

Nơi nhận:          
- Như trên;         
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;  
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, VBPB&TDTHPL.                                                                     
        

                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Trần Hoàng Khâm 
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