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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94 /KH-SGDĐT

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi tuyên truyền, giáo dục về Bình đẳng giới
trong các trường THPT năm 2019 (thực hiện Đề án 938)
Thực hiện Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục,
vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến
phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” tỉnh An Giang;
Căn cứ kế hoạch số 199/KH-SGDĐT ngày 27-11-2018 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia
giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong ngành giáo dục và
đào tạo An Giang giai đoạn 2018-2027;
Căn cứ công văn số 501/BTV.TG ngày 23/7/2019 của Hội Liên hiệp phụ
nữ tỉnh về việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động
của Đề án 938 năm 2018, 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ
chức hội thi tuyên truyền giáo dục Bình đẳng giới năm 2019 (thực hiện Đề án
938) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Phát huy hiệu quả của công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến
thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, chăm sóc, giáo
dục và bảo vệ trẻ em gái gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Quyết định số 2906/QĐUBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, nâng cao kiến thức và vị thế
của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Tạo sự chuyển
biến về nhận thức bất bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong
các lĩnh vực, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG
1. Thời gian tổ chức: từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019.
2. Địa điểm: tại các trường THPT được ủy quyền làm Cụm trưởng tại các
huyện, thị xã, thành phố.
3. Số lượng: 07 huyện, thị xã, thành phố.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
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1. Nội dung
- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, các kiến thức về Bình đẳng giới, kiến
thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật;
kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; khả năng, vai trò của phụ
nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực
trên cơ sở giới, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại phụ nữ và
trẻ em.
- Nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc
phòng, tránh bạo lực, xâm hại; có kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bạo
lực giới, cách thức lên tiếng trước các hành vi bạo lực và sẵn sàng lên tiếng
trước các hành vi bạo lực.
2. Hình thức tổ chức
Tổ chức hội thi theo hình thức ngày hội (như các mô hình điểm đã được
Sở GDĐT triển khai trước đây). Các đơn vị tự xây dựng kế hoạch hội thi cho
phù hợp với đơn vị nhưng phải đảm bảo có sự tham gia của 03 đối tượng: học
sinh, giáo viên và phụ huynh. Một số gợi ý:
a) Thi tuyên truyền qua hình thức Rung chuông vàng hoặc từng đội thi
trực tiếp cùng nhau.
b) Thi thuyết trình, giải quyết tình huống hoặc diễn tiểu phẩm.
3. Kinh phí
- Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo
dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan
đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027 (Đề án 938) được duyệt năm 2018 và 2019 do
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo (có hợp
đồng riêng).
- Sở GDĐT sẽ chuyển kinh phí và hướng dẫn quyết toán cho các trường
THPT được ủy quyền làm đơn vị đăng cai tổ chức hội thi cấp tỉnh tại huyện, thị
xã, thành phố (theo từng cụm trường THPT).
- Các trường THPT trên địa bàn vận động xã hội hội hóa, sử dụng các
nguồn thu hợp pháp khác để tham gia tốt hội thi.
4. Ủy quyền các đơn vị sau đây đăng cai tổ chức
- THPT Nguyễn Công Trứ- cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn
thành phố Long Xuyên.
- THPT Cần Đăng- cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện
Châu Thành.
- THPT Nguyễn Trung Trực – cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn
huyện Tri Tôn.
- THPT Tịnh Biên – cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện
Tịnh Biên.
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- THPT Trần Văn Thành - cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn
huyện Châu Phú.
- THPT Chu Văn An - cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện
Phú Tân.
- THPT Võ Thị Sáu - cụm trưởng các trường THPT trên địa bàn thành
phố Châu Đốc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, giám sát
tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Đề án 938 thông qua việc tổ chức hội thi
tuyên truyền giáo dục Bình đẳng giới ở các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả
năm 2019 với UBND tỉnh (thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh).
2. Các trường THPT được ủy quyền tổ chức hội thi xây dựng kế hoạch;
mời các trường THPT trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố họp, trao đổi và
thống nhất nội dung tổ chức; lập dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy
định hiện hành. Thời gian nộp hồ sơ quyết toán và báo cáo hoạt động theo thời gian
ký hợp đồng với Sở GDĐT.
3. Hiệu trưởng các trường THPT thành viên (theo đơn vị Cụm như trên),
xem đây là nhiệm vụ chính trị trong công tác giáo dục kỹ năng sống, hoạt động
ngoại khóa, văn hóa ứng xử và giáo dục giới tính, Bình đẳng giới, phòng chống
bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và phòng chống mua bán
của đơn vị.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền giáo dục Bình đẳng giới
năm 2019 (thực hiện Đề án 938) của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.
Nơi nhận:
- VP. UBND tỉnh AG;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Sở LĐTBXH;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (có liên
quan);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thư
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