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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Phú Thọ, ngày      tháng   5  năm  2020 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính phủ 

trong năm 2020 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Văn bản số 2055/BC-BCĐ ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Đề án 938, 939 tỉnh Phú Thọ; Sở Thông tin và Truyền thông ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền Đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, 

hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc hỗ trợ phụ nữ.  

- Nâng cao hiểu biết, sự chủ động tích cực của phụ nữ trong việc phát 

triển kinh doanh, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ nhằm 

giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ. 

 - Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến để đạt hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền Đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính phủ trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

- Nội dung: 

+ Đăng tải, giới thiệu nội dung Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, 

hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai 

đoạn 2017 - 2027 (theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 

(theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Kế 

hoạch số 5111/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 

một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2027;  Kế hoạch số 

5112/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025; chủ trương, chính sách mới 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung liên quan đến hỗ trợ phụ nữ. 

+ Phản ánh các hoạt động triển khai các đề án, kế hoạch trên tại các 

cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó , chú trọng tuyên 

truyền các mô hình thí điểm “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Ngày phụ nữ khởi 

nghiệp”, câu lạc bộ doanh nhân nữ... Tuyên truyền nêu gương các điển hình 

doanh nghiệp, tổ liên kết/ tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ 

làm chủ.  
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+ Cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về giữ gìn, rèn luyện phẩm 

chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả 

năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo 

lực gia đình. Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia nuôi trồng, sản xuất 

nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

+ Tuyên truyền các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, giáo dục 

đạo đức xã hội và gia đình, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, phòng chống bạo 

lực gia đình và xâm hại trẻ em, hoạt động của các cấp hội phụ nữ, kỷ niệm 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hằng năm. 

- Hình thức: 

+ Các cơ quan báo chí của tỉnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên đề, 

chuyên mục tuyên truyền về Đề án 938, 939. 

+ Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuyên truyền về Đề án 938, 939 trong 

các ấn phẩm, tài liệu xuất bản, trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài 

truyền thanh cấp huyện và cấp xã. 

- Thời gian tuyên truyền: Giai đoạn 2020 - 2027. 

2. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền Đề án 938, 939 cho 

đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 

- Nội dung: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền Đề án 938, 939; 

kỹ năng viết, tin bài về đề tài phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa và 

Thông tin; đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trong tỉnh. 

- Hình thức: Lồng ghép nội dung vào hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở hằng năm do Sở TT&TT tổ chức. 

- Thời gian: Giai đoạn 2021 - 2027. 

3. Phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 938, 939 cho toàn thể cán bộ 

công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông  

- Nội dung: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của Sở về các nội dung Đề án 938, 939; các Kế hoạch 

của UBND tỉnh về công tác phụ nữ; cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn và 

rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng làm mẹ, kỹ 

năng đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

- Hình thức: Lồng ghép nội dung phổ biến, quán triệt tại các hội nghị 

công chức, viên chức của Sở; các nội dung giáo dục, cung cấp thông tin tại 

các hội nghị, hoạt động của Ban nữ công. 

- Thời gian: Giai đoạn 2020 - 2027. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung theo Kế hoạch. 
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- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí; 

các cơ quan, đơn vị có ấn phẩm xuất bản, trang thông tin điện tử; hệ thống đài 

truyền thanh cấp huyện và cấp xã tuyên truyền Đề án 938, 939 của Chính phủ. 

- Tham mưu lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Đề án 938, 939 

của Chính phủ tại các hội nghị, lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

thông tin và truyền thông cơ sở hằng năm. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo quả tuyên truyền về Đề án 938, 

939 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Đăng tải, cập nhật các văn bản liên quan về công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai của Trung ương, của tỉnh; xây dựng chuyên trang, logo, banner, đăng 

tải tin, bài tuyên truyền về Đề án 938, 939 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

c) Công đoàn Sở 

Tổ chức lồng ghép nội dung phổ biến, quán triệt Đề án 938, 939 của 

Chính phủ tại hội nghị công chức, viên chức lao động hằng năm của Sở. Lồng 

ghép các nội dung giáo dục, cung cấp thông tin cho phụ nữ tại các hội nghị, 

hoạt động của Ban nữ công. 

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Hỗ trợ kinh phí và phối hợp với Sở TT&TT để sản xuất, cung cấp các 

sản phẩm truyền thông về Đề án 938, 939 của Chính phủ cho các cơ quan báo 

chí, tuyên truyền của tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ. 

Đề nghị các đơn vị liên quan chủ động triển khai các nội dung đã đề ra.  
 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ Đề án 938, 939 tỉnh; 

- Hội LHPN tỉnh; 

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Công đoàn Sở; 

- Phòng TTBCXB; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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