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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bình đẳng giới,
vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Song An năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 47 /KH-UBND ngày 07/06/2019 của UBND thị xã An
Khê về việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã An
Khê năm 2019. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Song An năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện
công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ
biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã.
2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật
chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các
lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ
hưởng bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN:
1. Đối tượng: Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,
đơn vị vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các gia
đình và công dân.
2. Phạm vi: Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn xã.
III. NỘI DUNG:
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách,
pháp luật về bình đẳng giới
- Duy trì và tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật, chính
sách về bình đẳng giới thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng bao gồm: tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng;
xây dựng băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền công tác bình đẳng giới, vì sự
tiến bộ của phụ nữ, khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình
đẳng giới.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ truyền thông, các cấp
lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh.
2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới
- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành.

- Tham gia tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch
định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư
pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã.
- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan
dân cử.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính
trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Quốc hội, Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới và Đề
án “phòng ngừa bạo lực gia đình trên cơ sở giới”
- Kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 2020 (theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai).
Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực; lồng
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch từng ngành,
từng lĩnh vực, từng địa phương.
- Thực hiện tốt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai
đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo Kế
hoạch số 223/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai). Kế hoạch số
19/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thị xã triển khai thực hiện Đề án “Phòng
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030”. Triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình thí điểm về bình đẳng giới
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, thí điểm
triển khai Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ
Lao động - TB&XH đã ban hành để góp phần thực hiện nông thôn mới bền vững.
- Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực
hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.
4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt
động vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của
Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước; Chương trình hành động số 32 -CTr/TU ngày 13/2/2008 của Tỉnh ủy Gia Lai
về việc thực hiện Nghị quyết 11 -NQ/TW của Bộ chính trị; Chương trình hành động
số 19-CTr/TU ngày 18/4/2008 của Thị ủy An Khê về việc thực hiện Nghị quyết số
11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban bí thư
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số
124/KH-TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng với những nội dung trọng
tâm: Nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ công tác phụ nữ và bình
đẳng giới; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, bình đẳng giới; Tăng cường sự lãnh
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đạo của cấp ủy đối với công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các
cấp.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 14/7/2016 của
UBND tỉnh Gia Lai về triển khai Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban
Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới. Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày
02/8/2016 của UBND thị xã triển khai thực hiện Quyết địnhsố 178/QĐ-TTg ngày
28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo
kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong
tình hình mới”.
- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 3307/KH-UBND ngày 18/7/2016
của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán
bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày
31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ): triển khai rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ
về chất lượng, số lượng, cơ cấu nhất là cơ cấu ngành, nghề, độ tuổi, cán bộ xuất thân
từ công nhân, cán bộ nữ,... phát hiện, giới thiệu những đồng chí cán bộ nữ có triển
vọng để đưa vào quy hoạch.
5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11-15/12):
- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới theo hướng tăng cường phối hợp với
các cơ quan, đơn vị là thành viên của Ban, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để có
nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng và tăng tính
hiệu quả việc huy động, sử dụng các nguồn lực.
- Nội dung: Tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng nội dung, thông
điệp cho Tháng hành động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với văn hóa, nhóm đối
tượng đặc thù đồng thời bám sát theo chủ đề, thông điệp chung. Huy động sự tham gia
của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể tại đơn vị, địa phương mình. Thu hút sự
tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của
Tháng hành động.
- Hình thức: Tổ chức Lễ phát động, truyền thanh trên loa đài, băng rôn... về chủ
đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
6. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của
phụ nữ định kỳ 6 tháng và cả năm.
- Tổ chức các hoạt động phong trào của phụ nữ trên địa bàn xã nhân Tháng
hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới kỷ niệm Ngày Quốc
tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
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IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền đối
với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ
2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ công chức, người lao động, và nhân dân,
thường xuyên theo dõi kiểm tra các hoạt động sản phẩm văn hóa thông tin từ góc độ
giới.
3. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ
nhiệm cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có thể cống hiến năng lực và trí tuệ
cho sự phát triển của đất nước. Thực hiện quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo
nữ gắn với chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện.
4. Đa dạng việc huy động các nguồn lực từ nhà nước, cộng đồng, thực hiện kế
hoạch. Ưu tiên bố trí ngân sách cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng
giới.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa – Xã hội
- Xây dựng Kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm
2019.
- Tham mưu kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phối hợp tổ chức các hoạt động
phong trào của phụ nữ trên địa bàn xã nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…
- Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm
2019 và kế hoạch công tác năm 2020 theo quy định.
- Tăng cường lồng ghép công tác truyền thông bình đẳng giới trong các hoạt
động xây dựng gia đình văn hoá; triển khai, nhân rộng các mô hình tư vấn, phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới từ xã tới thôn, làng thông qua
nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số để thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới.
2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp
luật về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật hôn
nhân và Gia đình,…
3. Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học: Lồng ghép tuyên truyền về bình
đẳng giới trong công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khoá để nâng cao nhận thức
cho giáo viên, học sinh về bình đẳng giới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu
tiên cho trẻ em gái và phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số tham gia học tập nâng cao
trình độ.
4. Trạm Y Tế: Tăng cường công tác truyền thông và hoạt động tư vấn để nâng
cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản và lựa chọn giới tính thai nhi góp
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phần tăng tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến thai sản
và giảm chênh lệch về giới tính giữa nam và nữ.
5. Công an xã: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt
động phòng, chống tội phạm buôn bán người, vi phạm luật bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực gia đình; phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ các nạn nhân bị
buôn bán trở về tái hòa nhập với cộng đồng.
6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Phối hợp triển khai Kế hoạch hành động
vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu
bình đẳng giới trong các hoạt động của Hội ở cơ sở. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao
đổi kinh nghiệm cán bộ nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tổ chức các hoạt
động nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10,…
7. Đề nghị Công đoàn xã: Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ,
công chức, trong các cơ quan; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính
sách đối với lao động nữ.
8. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể và các tổ
chức thành viên: Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham
gia giám sát thực hiện kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ
của phụ nữ xã Song An năm 2019./.
Nơi nhận:
- Phòng Lao động-TB&XH;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu: VT, BVSTBPN.
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