UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134 /KH –SGDĐT

An Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới
của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân
tỉnh An Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình
hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang;
Thực hiện kế hoạch số 193/KH-SGDĐT ngày 28/12/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ngành
giáo dục và đào tạo năm 2018;
Tiếp theo công văn số 492 /SGDĐT-CTTT ngày 03/4/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự
tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2018 – 2022, Sở Giáo dục và Đào
tạo xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình
hình mới của ngành giáo dục và đào tạo với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan,
đơn vị trong việc thực hiện công tác phụ nữ, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ
trong tình hình mới.
- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương,
các cấp Hội phụ nữ (sau đây gọi tắt là các cấp Hội), bảo đảm cho các cấp Hội
tham gia vào các nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh, xây dựng tốt mối quan
hệ giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội.
2. Yêu cầu
Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm
về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (BĐG, VSTBPN); triển khai thực hiện tốt Chỉ thị
số 21-CT/TW, Kế hoạch số 52-KH/TU; kịp thời biểu dương, nhân rộng những
mô hình hay, cách làm sáng tạo.
II. NỘI DUNG
1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã
hội trong các cơ sở giáo dục và đào tạo về công tác phụ nữ và bình đẳng
giới
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- Chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt vai trò của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phụ nữ và BĐG.
- Tập trung quán triệt và tổ chức triển khai, đánh giá Chỉ thị 21-CT/TW
của Ban Bí thư gắn với Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X);
Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18-01-2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); Chương trình
hành động số 10-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 22CT/TU, ngày 20-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy đảng đối với công tác Bình đẳng giới” và Kế hoạch số 170/KHUBND, ngày 11-5-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hành động bình đẳng giới
tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG và VSTBPN; kiện toàn
Ban VSTBPN các cấp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác
BĐG, VSTBPN trong các đơn vị bảo đảm liên thông, tinh gọn, hiệu quả.
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người
lao động về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và
BĐG; tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và
BĐG; việc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW; kịp thời biểu dương, nhân rộng
những mô hình hay, cách làm sáng tạo.
2. Thực hiện các chính sách liên quan đến công tác phụ nữ và bình
đẳng giới
- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành và địa phương, đơn vị, xác
định rõ nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số
11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ. Nghị định
số 56/2012/NĐ-CP ngày 16-7-2012 của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm
của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội liên
hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”. Trong đó, quan tâm thực
hiện chính sách về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ
phát triển toàn diện (chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ ở vùng biên giới, phụ nữ
dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi
con nhỏ, lao động nữ di cư,…).
- Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ; thực hiện các
chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm các
quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
- Lồng ghép công tác BĐG và VSTBPN trong xây dựng chiến lược,
chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho
phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
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- Rà soát sửa đổi, đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến phụ nữ và BĐG,
bảo đảm phù hợp với Công ước CEDAW, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng
chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình.
- Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong trường học
trong công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách,
pháp luật liên quan tới phụ nữ, BĐG theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết
định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, nhằm chăm lo, đảm
bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ ngày càng thiết thực, hiệu quả.
3. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng
yêu cầu của thời kỳ mới
- Khảo sát, đánh giá định kỳ về thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ
quản lý; kiến nghị kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác
tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ.
- Mở rộng quy mô và nội dung các hoạt động về nâng cao năng lực cho
đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp và năng lực của đội ngũ cán bộ trong
diện quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý
nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.
- Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về bình đẳng giới phù hợp với từng
đối tượng cụ thể.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
trong quản lý, lãnh đạo.
- Mở rộng việc thực hiện các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức
về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức,
viên chức và học sinh với nhiều hình thức phong phú thông qua các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa,... tổ chức các chiến dịch truyền
thông thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ
trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội
4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về BĐG và VSTBPN.
- Phối hợp các ban, ngành đoàn thể liên quan tổ chức kiểm tra việc thực
hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư gắn với Nghị Quyết số 11-NQ/TW của
Bộ Chính trị (Khóa X); Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18-01-2013 của Ban Bí
thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
(Khóa X); Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 20-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
“Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới” và
Kế hoạch số 170/KH-UBND tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội,
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Định kỳ 2 năm kiểm tra một lần. Tăng cường việc thực thi Nghị định số
55/2009/NĐ-CP, ngày 10-6-2009 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về
bình đẳng giới.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban VSTBPN của các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở xây
dựng kế hoạch hoạt động lống ghép vào kế hoạch VSTBPN và BĐG năm 2018,
chú ý đổi mới hình thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa
phương và đơn vị. Lồng ghép thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác
phụ nữ vào nhiệm vụ năm học. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại
đơn vị, đảm bảo các hoạt động luôn mục tiêu VSTBPN, về BĐG.
2. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát
tình hình thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN, về BĐG ở các đơn vị, lồng
ghép vào các đợt kiểm tra, khảo sát hoạt động giáo dục của ngành.
3. Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo sơ kết và tổng kết năm
học; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ
nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018./.
Nơi nhận:
- Ban VSTBPN Bộ GDĐT (B/c);
- Ban VSTBPN tỉnh An Giang (B/c);
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Ban VSTBPN các phòng GDĐT,
các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Ban VSTBPN Ngành GDĐT tỉnh AG;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Hội LHPN tỉnh;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.go
v.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Võ Bình Thư
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