
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH TÂY 

 

Số: 128/QĐ-MGPVT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do – Hạnh phúc 
 

Phước Vĩnh Tây, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

 
 

Căn cứ Điều lệ nhà trường Mầm non theo văn bản số 52/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 368/KH-PGDĐT-VSTBPN ngày 06/5/2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới 

năm 2021; 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; 

Theo đề nghị của BCH công đoàn trường về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ nhà trường; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trường MG Phước Vĩnh Tây 

gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Trần Thị Kim Hà           - Hiệu trưởng           - Trưởng ban. 

2. Bà Trần Kim Lộc                - Chủ tịch CĐCS     - Phó trưởng ban. 

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh  - TT khối lá             - Thư  ký. 

4. Bà Võ Lương Ngọc Nhàn    - Ban nữ công          - Ủy viên. 

5. Bà Cao Thị Kim Chi           - TT khối chồi          - Uỷ viên.  

         Điều 2. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có nhiệm vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để dây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

các mục tiêu, tiêu chí của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, góp phần thúc đẩy vai trò vị trí 

của phụ nữ trong công tác giáo dục và đời sống. 
 

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách và BCH Công đoàn cơ sở, các tổ 

chức chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

- PGDĐT b/c; 

- Website trường;                           
  - Lưu: VT, Ban VSTBPN.      

 

 Trần Thị Kim Hà 
 



BẢNG PHÂN CÔNG 

NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

 (Kèm theo Quyết định số 128 ngày 10/5/2021 của trường MG Phước Vĩnh Tây) 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

của ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2021. 

 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường xây dựng kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ 

của Phụ nữ năm học 2020 - 2021 với nội dung cụ thể như sau. 

II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN: 

1. Bà Trần Thị Kim Hà - Trưởng ban: Phụ trách chung, xây dựng và triển 

khai kế hoạch hoạt động VSTBPN, của đơn vị năm học 2020 - 2021 và những năm 

tiếp theo. 

2. Bà Trần Kim Lộc - Phó Trưởng ban: thay mặt trưởng ban điều hành công 

việc của Ban khi trưởng ban đi vắng; tham mưu cho trưởng ban đề xuất với BGH 

việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt và các chế độ, chính sách liên 

quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ toàn trường; giúp trưởng ban chỉ đạo việc 

xây dựng chương trình, Kế hoạch hàng năm của ban, chịu trách nhiệm tổ chức các 

hoạt động VSTBPN trường; giúp trưởng ban công tác tuyên truyền; phụ trách công 

tác thi đua, khen thưởng, thực hiện luật bình đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động do 

ngành phát động liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ. Phụ trách tuyên truyền và phổ 

biến kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ 

và công ước của Liên hiệp quốc về việc xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 

phụ nữ. Xây dựng và duy trì có hiệu quả Bộ máy hoạt động VSTBPN. 

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, thành viên, chăm lo đời sống, đảm bảo các 

quyền lợi của lao động nữ trong cơ quan; Phụ trách nữ công gia chánh, theo dõi đôn 

đốc kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà 

nước đối với phụ nữ của đơn vị trường. Phụ trách tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyên 

vọng và điều kiện sinh hoạt của nữ cán bộ giáo viên trong trường để kịp thời đề xuất 

các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích của giáo viên. Tuyên truyền và vận động mỗi 

cán bộ giáo viên, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, các 

cuộc vận động lớn của ngành và xã hội. Phụ trách cùng tham mưu giúp nhau phát 



triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan học giỏi. Phòng chống các tệ nạn 

xã hội, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, không để ma tuy xâm nhập vào học đường. 

4. Bà Võ Lương Ngọc Ngọc Nhàn, thành viên, chịu trách nhiệm đề xuất tổ 

chức và nội dung các cuộc họp; tham gia hoạt động kiểm tra của ban VSTBPN 

trường. 

5. Bà Cao Thị Kim Chi, thành viên phụ trách công tác kiểm tra việc thực hiện 

các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kế hoạch hành động của 

Ban VSTBPN trường. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách của 

Đảng, các quy định của nhà nước, kế hoạch hành động của Ban về thực hiện bình 

đẳng giới và công tác VSTBPN trong Đoàn TNCSHCM.   

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

- Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ,  bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 

phụ nữ, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Thực hiện tốt các  mục tiêu nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới VSTBPN 

nhằm nâng cao vị thế , vai trò người phụ nữ trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa  đất nước, giãm đàn khoảng cách thế giới. 

- Tiếp tục phối họp phối hợp với các ban, ngành, triển khai các giải pháp thực 

hiện các mục tiêu Chiến lược và  Kế hoạch hành động về bình đẳng giới  từ nay đến 

năm 2021. 

- Tham mưu nhà trường tổ chức “Tháng hành động Vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021. 

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng 

giới nhằm chuyển đổi hành vi theo những cách sáng tạo và thiết thực nhằm giảm 

khoảng cách giới trong các lĩnh vực 

- Nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trong 

trường học”... 

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện mục tiêu Chiến lược và Kế 

hoạch hành động về bình đẳng giói năm 2021. 

 

Nơi nhận:                                                          TM . BAN VSTBPN 

 - PGDĐT b/c;                                                                       TRƯỞNG BAN            
 - Website trường;                           

   - Lưu: VT, Ban VSTBPN.      

 

 

 

     Trần Thị Kim Hà 


