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KẾ HOẠCH
Hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ- TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn
2016- 2020; Kế hoạch số 10463/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh
Khánh Hòa và công văn số 2340/SGD ĐT-TCCB ngày 14/11/2018 của Sở Giáo
dục - Đào tạo, trường THPT Hoàng Hoa Thám xây dựng Kế hoạch hoạt động
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm
2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 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; từ đó tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước
đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm thực hiện có hiệu
quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước
thu hẹp khoảng cách giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất
bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng thực chất, góp phần
thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2011- 2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn
2016- 2020.
3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình
đẳng giới. Tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, quán triệt nhằm chuyển biến
nhận thức thay đổi hành vi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đối
với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Triển khai nội dung Quyết định 1696/QĐ-TTg và Quyết định 178/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2016-2020” và “kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB-TW
ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư:

1.1. Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới:
1.1.1. Mục tiêu:
100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị được truyền
thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
1.1.2.Nội dung hoạt động:
a. Tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở
giới” từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.
b. Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát
mất cân bằng giới tính khi sinh.
c. Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các
lĩnh vực; trong đó, tập trung vào vấn đề giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho
học sinh.
d. Chỉ đạo Ban Nữ công và đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động truyền thông nâng
cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; trong đó,
chú trọng đến vấn đề giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên thanh
niên trong đơn vị.
1.2. Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:
1.2.1 Mục tiêu:
Đảm bảo cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được tập
huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới khi các ngành chức năng mở lớp.
1.2.2. Nội dung hoạt động:
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và giáo
viên kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong giảng dạy.
2. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch:
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tại đơn vị.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Duy trì việc thực hiện có hiệu quả về cơ chế báo
cáo, thông tin thường xuyên tới lãnh đạo các cấp về công tác bình đẳng giới.
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2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình
đẳng giới; về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của
Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước; kết luận của Ban Bí thư về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11NQ/TW, Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan.
3. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để các cơ sở giáo dục nâng cao trách
nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng một
cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đơn vị.
4. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình
đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; tăng cường các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi
kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình
đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về
bình đẳng giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các bộ phận trong đon vị. Đăng tải thông tin
trên trang điện tử của đơn vị.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và giáo
viên kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong giảng dạy.
- Thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch.
- Kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì
sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ sở giáo dục, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật về bình đẳng giới.
- Thực hiện báo cáo theo quy định.
2. Các bộ phận trong trường:
- Triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị.
- Hàng năm, tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới” từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; về phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết luận của Ban
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Bí thư về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết số 57/NQCP của Chính phủ và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và giáo
viên kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong giảng dạy do
các cấp tổ chức.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Đề
nghị các bộ phận và thành viên trong đơn vị tổ chức thực hiện ./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BGH;
- BCH Công đoàn;
- Tổ trưởng CM;
- Đoàn TN;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.

TRẦN HIẾU HUY
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