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HƯỚNG DẪN
Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ
ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 1388/KH-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về kế hoạch hoạt động năm 2022 của ban vì sự tiến bộ phụ nữ
Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hướng dẫn công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ
phụ nữ (VSTBPN) ngành GDĐT Hà Tĩnh năm 2022 như sau:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách,
pháp luật về bình đẳng giới
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động quốc gia về
bình đẳng giới trong toàn ngành; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công
tác BĐG vàVSTBPN tại cơ quan, đơn vị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện tốt các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác BĐG,
VSTBPN, đặc biệt VSTBPN trong lĩnh vực chính trị.
Đề ra các hoạt động trong năm, nhằm đáp ứng yêu cầu của Ủy ban quốc gia
VSTBPN Việt Nam, hướng đến các mục tiêu mà Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày
15/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của
Chính phủ; Quyết định số 1790/QĐ-TT ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
và Kế hoạch hoạt động VSTBPN và BĐG đến năm 2030 của Bộ GDĐT và của Sở
GDĐT đã đề ra, hướng tới mục tiêu một xã hội bình đẳng và phát triển theo chủ
trương của Đảng và Nhà nước.
2. Thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ của Ban VSTBPN
a) Ban VSTBCPN Ngành
Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới giai đoạn 20212030 của ngành GDĐT phù hợp với tình hình thực tiễn; hướng dẫn công tác BĐG
và VSTBPN ngành GDĐT năm 2022.
Phối hợp với Công đoàn Ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các
phong trào, các cuộc vận động, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện,
cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời
sống xã hội.
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Đưa hoạt động BĐG và VSTBPN đi vào thực chất, thiết thực, khoa học và
đúng tiến độ.
b) Ban VSTBPN các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục
Tiếp tục kiện toàn và đổi mới hình thức hoạt động của Ban VSTBPN phù
hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kì.
Xây dựng và hoạt động có hiệu quả Kế hoạch hoạt động về BĐG giai đoạn
2021-2025 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ; Kế
hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới đến năm 2030 của Bộ
GDĐT và của Sở GDĐT; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG, phòng ngừa, ứng
phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các văn bản triển khai nhiệm vụ giai đoạn
2021-2025.
Rà soát tình trạng bỏ học của học sinh phổ thông, chú trọng trẻ em gái vùng
dân tộc, trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương, trẻ em gái khuyết tật...
Đặc biệt quan tâm việc triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh nữ trong giai
đoạn chuyển tiếp từ tiểu học đến trung học cơ sở; từ trung học cơ sở đến trung học
phổ thông.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giới và
mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của nhà
trường trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng
nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực
trên cơ sở giới.
Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục về giới và BĐG: tổ
chức tọa đàm; treo băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin, cấp phát tờ rơi, lồng ghép trong
các sinh hoạt văn hoá, thể thao; sinh hoạt câu lạc bộ; sinh hoạt ngoại khóa trong
nhà trường…Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho cán bộ
quản lý, cán bộ làm công tác BĐG tại các cơ sở giáo dục, tổ chức triển khai Tháng
hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15
tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về BĐG. Các
đơn vị thường xuyên báo cáo, liên hệ với lãnh đạo các cấp nhằm tạo sự phối kết
hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Ban VSTBPN cùng cấp trong
việc thực hiện Kế hoạch hành động nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.
Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất
sắc, hoặc có sáng kiến, mô hình hiệu quả trong thực hiện công tác BĐG và
VSTBPN.
Trong quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ phải đảm bảo tỷ lệ nữ theo
hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và các kế hoạch, mục tiêu của ngành GDĐT. Công
tác tổ chức cán bộ, phân công nhiệm vụ chuyên môn, luôn quan tâm đến yếu tố
giới, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ trong quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ quản lý;
phân công nhiệm vụ phù hợp để phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và
chức năng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
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Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường triển khai các
giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng,
chống bạo lực học đường; lồng ghép nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe
sinh sản, bình đẳng giới vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa,
hoạt động của tổ tư vấn tâm lí, sinh hoạt câu lạc bộ của nhà trường…Phổ biến, giáo
dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về giới, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại
cho học sinh; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Phối hợp với Công đoàn, Ban nữ công của đơn vị kịp thời hỗ trợ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội
Khuyến học các cấp và huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ kịp thời đối với học sinh
khó khăn có nguy cơ bỏ học, tiếp tục học tập, giảm tỉ lệ học sinh nữ bỏ học.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động về BĐG và VSTBPN các
đơn vị trực thuộc; các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch tự kiểm tra hoạt động
của ban VSTBPN.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
Các đơn vị thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết công tác BĐG và VSTBPN
năm 2022; báo cáo 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 10/6/2022; tổng kết năm gửi
trước ngày 10/11/2022 về Ban VSTBPN ngành GDĐT bằng bản mềm qua Email:
thuhiensgdht@gmail.com.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban VSTBPN tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng GDĐT huyện thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các đơn vị thực hiện Chương trình GDTX
cấp THPT;
- Thành viên BVSTBPN;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhung Quyên
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