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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021
Thực hiện văn bản số 1174/UBND-KGVX ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh
về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, Sở
Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động công tác
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các tổ
chức đoàn thể nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả chiến lược quốc gia về bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (BĐG và VSTBCPN); chương trình phòng
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân CBCC, VC, NLĐ
trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng, chống
bạo lực gia đình và bình đẳng giới.
Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ trong cơ quan phát huy tốt nhất khả năng,
năng lực tham gia vào các hoạt động của cơ quan cũng như mọi mặt của đời sống,
xã hội.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ BĐG và VSTBCPN phải
phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; đảm bảo cơ chế phối hợp giữa chính
quyền với các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của ngành
và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của cán bộ nữ
trong hoạt động của cơ quan.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền
Tăng cường truyền thông Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về bình
đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính
sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở
giới lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan và các đoàn thể.
Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình
đẳng giới trong Bộ Luật lao động năm 2019 gồm: Giảm khoảng cách giới đối với
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tuổi nghỉ hưu từ 5 năm xuống còn 2 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở
nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam
giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình;
các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc...
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gia
đình, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục các giá trị đạo
đức, văn hóa, truyền thống dân tộc, gia đình; phòng, chống sự xâm nhập của các
tệ nạn xã hội vào gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục đạo đức,
lối sống, cách ứng xử trong gia đình nhân các ngày kỷ niệm Ngày Gia đình Việt
Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…
Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; mô hình hay về các hoạt động vì
hạnh phúc; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những
biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; tuyên truyền
những nét văn hóa gia đình truyền thống, gia đình hiện đại và những đặc thù của
gia đình Việt Nam đối với sự phát triển của xã hội; về công tác gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; xây dựng gia đình tiến bộ,
hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2. Hình thức tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như: hội nghị,
tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, hội diễn, các chương trình văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao.
Tuyên truyền thông qua các tin, bài, chuyên mục trên Trang thông tin điện
tử của Sở; treo băng rôn, khẩu hiệu.
2. Các hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Tạo điều kiện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt
động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cử cán bộ nữ tham gia các các lớp
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo
nguồn, giới thiệu nhân sự quy hoạch và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo đơn
vị, tổ chức phù hợp với năng lực, sở trường và đáp ứng yêu cầu thực tế tại đơn vị
theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác
phụ nữ trong tình mới.
Quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với
CBCC, VC, NLĐ, nhất là đối với cán bộ nữ nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát
huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp,
năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân ái.
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của
phụ nữ, Ban nữ công.
Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Văn phòng Sở
Tham mưu với lãnh đạo Sở trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nữ; tham mưu xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tương xứng
với năng lực, trình độ và số lượng đội ngũ công chức, viên chức nữ; tham mưu
trong việc bố trí, phân công công tác đối với nữ công chức, viên chức đảm bảo
quy định về bình đẳng giới.
Tham mưu các chế độ chính sách, sức khỏe của công chức, viên chức nữ;
đảm bảo công chức, viên chức nữ hưởng đầy đủ các quy định của pháp luật về
bình đẳng giới trong công tác cán bộ, phòng chống bạo lực gia đình và tham gia
các hoạt động văn hóa, xã hội.
Làm đầu mối giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện
Kế hoạch; báo cáo và kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng
bộ, hiệu quả Kế hoạch.
2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở
Trưởng các phòng, đơn vị phổ biến và quán triệt đến toàn thể CBCC, VC,
NLĐ triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch.
Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các hoạt động
chung của cơ quan, tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
3. Các tổ chức đoàn thể
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ.
Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong công tác truyền thông, phổ biến
và giáo dục pháp luật nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban nữ công.
Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong đội
ngũ cán bộ nữ.
Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động công tác bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị
các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc nghiêm túc thực hiện; định
kỳ báo cáo qua Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
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