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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-BVSTBPN$BĐG ngày 20/3/2018 của Ban
Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh về hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ
và Bình đẳng giới năm 2018;
Tiếp theo kế hoạch số 193/KH-SGDĐT ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về về hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới ngành giáo
dục và đào tạo năm 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị
thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức của cán bộ, công chức, viên chức các vấn đề về sự tiến bộ phụ nữ và bình
đẳng giới; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức bất
bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo
chương trình mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ; phát huy vai trò, vị trí của
phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Treo bandrol tuyên
truyền trong Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ
sở giới từ 15/11 – 15/12.
2. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý; chú trọng
công tác đào tạo nâng cao trình độ đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh, đáp ứng yêu
cầu bổ nhiệm cán bộ nữ theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo trong năm 2018. Phối
hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện
thuận lợi để phụ nữ có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ. Chủ động giới
thiệu, quy hoạch cán bộ nữ, giáo viên xuất sắc tham gia lãnh đạo chính quyền,
địa phương; quan tâm đến nữ nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng khó
khăn. Tiến hành xây dựng và quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý nữ.
Có giải pháp tích cực, dài hạn trong quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ nữ
vào bộ máy lãnh đạo giáo dục các cấp.
3. Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ. Tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra lao động và xử lý theo quy định của pháp luật
đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, quyền lợi của lao động nữ.

4. Tổ chức giảng dạy lồng ghép nội dung Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình
đẳng giới vào các tiết học chính khóa (GDCD, Ngữ Văn,...) và các hoạt động
ngoại khóa. Huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và xã hội nhằm thực
hiện có hiệu quả các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là
học sinh nữ. Ưu tiên hỗ trợ học bổng, trợ cấp khó khăn cho đối tượng học sinh
nữ. Tích cực phát động và tham gia hội thi tuyên truyền đạo đức, phẩm chất phụ
nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Bình
đẳng giới năm 2018 cho đoàn viên thanh niên, hội thi cán bộ nữ công tuyên
truyền Bình đẳng giới, hội thi “Phụ nữ - Người giữ lửa hạnh phúc gia đình”.
Thực hiện chế độ báo cáo theo kế hoạch số 193/KH-SGDĐT ngày
28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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- Sở LĐTB&XH;
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