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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023 
 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 22/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quế Sơn về Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới của ngành Giáo dục 

và Đào tạo huyện Quế Sơn năm 2023, Trường THCS Quế Thuận xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới của nhà trường năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, 

thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách 

nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức và người dân 

trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách 

giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội... góp phần thực 

hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới; chú trọng lồng 

ghép công tác bình đẳng giới với nhiệm vụ của các ngành và mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện và các địa phương. 

2. Yêu cầu 

Nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường bám sát nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng 

giới năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường 

và nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, 

pháp luật về bình đẳng giới 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc 

biệt quan tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 

20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; 

Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Phê duyệt Chương 

trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản 

lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị định số 125/2021/NĐ-

CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng 

giới; Kết luận số 56-KL/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương 
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trình hành động số 09- CTr/TU ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy về 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; Kế hoạch số 6830/KH-UBND ngày 

01/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 7041/KH-UBND ngày 

06/10/2021 của UBND tỉnh về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1550/KH-UBND ngày 

17/3/2022 về thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND 

huyện về thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện 

đến năm 2030; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện về 

triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Quế Sơn 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện 

về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Quế Sơn giai 

đoạn 2021-2025 và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác bình đẳng 

giới giai đoạn 2021-2030. 

- Truyền thông, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), 

Tổng đài Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam (số 18001581) để mọi người dân và 

trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu được tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp khi bị 

bạo lực, xâm hại. 

- Tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 hiệu quả, sáng tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình 

thực tế tại nhà trường. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng 

giới tại địa phương; tham mưu với các cấp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng 

những 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; tích cực đấu tranh, 

phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương 

tiện thông tin trang thông tin điện tử và các chương trình phát thanh măng non của 

nhà trường. 

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới như: 

Thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể 

thao...;in, treo pano, băng rôn thể hiện các thông điệp bình đẳng giới, phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình 

đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với các hình thức đổi 

mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với điều 

kiện cụ thể của nhà trường, từng nhóm đối tượng, thu hút sự tham gia của nam giới 

và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới. Quan tâm đến việc tiếp cận của các nhóm 
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người yếu thế, người khuyết tật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác tuyên truyền nhằm lan tỏa thông tin nhanh, hiệu quả. 

2. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2025, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai 

đoạn 2021-2025, Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 

Căn cứ Kế hoạch số135/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện về 

phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2025 chủ động ban hành Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp 

cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra. 

- Rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động 

ở tại nhà trường. 

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và 

công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy uỷ, của lãnh đạo nhà trường 

trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Kiện 

toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới theo quy định hiện hành, phù hợp với 

thực tế của nhà trường. 

- Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong thực hiện các chương trình giáo dục 

ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. 

- Tham gia tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ phụ 

trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới. Xây 

dựng Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

06 tháng/năm của trường về Phòng GDĐT đúng thời gian quy định. 

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác 

bình đẳng giới 

- Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các đoàn thể trong nhà trường 

trong công tác phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, trong công tác kiểm tra và đề xuất thực 

hiện chính sách liên quan đến bình đẳng giới. 

- Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: 

xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối tình dục, xâm 

hại phụ nữ và trẻ em gái… xảy ra tại đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn 

nhân bị bạo lực, xâm hại; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc. 

5. Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động) 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động theo hướng dẫn, chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền, trọng tâm là các hoạt động như: tổ chức phát động Tháng 

hành động; tổ chức chiến dịch truyền thông; hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, 
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đối thoại chính sách, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi/giao lưu văn nghệ, 

thể thao... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các 

hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, ... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Hiệu trưởng nhà trường 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai và hướng dẫn các bộ phận trong nhà trường thực 

hiện đảm bảo theo chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện. 

- Chỉ đạo việc thực hiện và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu của Mục 

tiêu tại Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 22/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quế Sơn về Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới của ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quế Sơn năm 2023. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch 

về bình đẳng giới trong nhà trường năm 2023, giai đoạn 2021-2025. 

2. Đối với các đoàn thể 

Phối hợp với nhà trường để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm mục đích và yêu 

cầu đề ra. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới 

năm 2023 của trường THCS Quế Thuận, yêu cầu tất cả các bộ phận có liên quan và 

cán bộ, viên chức của nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT Quế Sơn (để báo cáo); 

- Các bộ phận trong nhà trường (để phối hợp); 

- CB-VC nhà trường (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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