
 

TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH TÂY 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ  

 

Số: 127/KH- KH-BVSTNPN                              

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phước Vĩnh Tây, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới năm 2021 
 

Căn cứ Công văn số 1296/BGDĐT-TCCB ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình 

đẳng giới năm 2021; 

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; 

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường MG Phước Vĩnh Tây xây dựng kế hoạch 

hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục về giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực nữ và công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

Nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ 

trong các lĩnh vực theo chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phát 

huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện các chính sách, chương trình, 

kế hoạch về bình đẳng giới, góp phần thực hiện chương trình hành động của 

quốc gia về bình đẳng giới. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 

- Xây dựng kế hoạch số 84 /KH-MGPVT ngày 2/4/2021 kế hoạch thực hiện 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-

2025 của trường MG Phước Vĩnh Tây; đề ra các giải pháp để đảm bảo môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường trong đơn 

vị. 

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên 

môn, lồng ghép vào các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, …, trong phong 

trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các phong trào, các cuộc 

vận động do ngành giáo dục phát động. 
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2. Đẩy mạnh công tác triển khai tuyên truyền các quy định của pháp 

luật, các chính sách về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Tăng cường đa 

dạng hóa về nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới và các vấn đề về giới. Cần tăng cường các hoạt động truyền 

thông trong Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện 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 

hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban bí thư 

về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, trong đó tập trung 

tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; Luật Bình đẳng giới, 

những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019; xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới nhằm đạt các chỉ 

tiêu về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026.  

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức về bình đẳng giới trong đơn vị, cộng đồng dân cư nơi sinh sống; tuyên 

truyền nhân rộng gương điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại 

cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình 

đẳng giới. 

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới vào các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021). 

 Tiếp tục tuyên truyền phát động phong trào tham gia đăng ký thực hiện 

mô hình “Nam giới điểm 10”, “Phụ nữ 2 giỏi”.  

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và 

công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, chi bộ, người 

đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới 

và Vì sự tiến bộ phụ nữ, trong đó chú trọng đến công tác phối hợp với các tổ 

chức chính trị-xã hội, các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy 

động các nguồn lực hợp pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác này. 

- Tích cực phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền, nắm bắt tình hình, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bình đẳng 

giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, kịp thời phát hiện các vướng mắc và đề ra phương 

hướng khắc phục có hiệu quả để Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ hoạt động đạt hiệu 

quả tốt hơn. 

- Phối hợp với ngành có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ.  
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã 

hội ở địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý những vi phạm về 

bình đẳng giới, các vụ, việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thuộc phạm vi, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý 

các vụ, việc bạo lực, gây rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân 

có yếu tố nước ngoài, buôn bán người, …, có giải pháp bảo vệ, hỗ trợ kịp thời 

các nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; theo dõi quá trình giải quyết các vụ, việc có 

liên quan. Kịp thời báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến 

công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ cho cơ quan quản lý có thẩm 

quyền. 

- Thực hiện sơ kết, tổ chức họp mặt, biểu dương 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 

- Hiệu trưởng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tham mưu cấp ủy xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ 

phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị. 

-  Cử viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác về bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ do huyện, Sở GD&ĐT tổ chức (nếu có). 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe 

sinh sản, hỗ trợ  tư vấn tâm lý cho các học sinh về giới, sức khỏe sinh sản…  

- Dự trù kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và 

sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở đơn vị, tổ chức sơ, tổng kết, biểu 

dương những cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng mô hình hay, cách 

làm đạt hiệu quả. 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội 

ở địa phương giải quyết các vấn đề có tác động tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái, 

các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.  

IV. Chế độ báo cáo 

Báo cáo định kỳ 06 tháng (chậm nhất ngày 28/5/2021) và 01 năm (chậm 

nhất ngày 12/11/2021) theo mẫu đề cương báo cáo (Công văn số 1296/BGDĐT-

TCCB ngày 05/4/2021) về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo 

(GDMN) để tổng hợp báo cáo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện và UBND 

huyện, Sở GD&ĐT theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới năm 

2021 của trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây./. 
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Nơi nhận:      

- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- TV Ban VSTBPN trường;  

- Lưu VT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Thị Kim Hà 

 

 

 

  

 

 

 

 


