
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIIYA LO Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 1KM- UBND Ci'i'a Lô, ngày tháng 3 nàm 2022 

KE HOACH 
Thtrc hin Chiro'ng trInh truyn thông ye bInh dãng gi&i 

dn 11am 2030 trên dia bàn thi xä 

Thirc hin K hoach s 1 76/KH-UBND ngày 15/3/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic Thçrc hin Chumg trInh Truyên thông ye bInh däng giói den 
nàm 2030 trên dja bàn tinh Ngh An, U ban nhân dan thj xã ban hành Kê hoach 
thuc hin nhii sau: 

I. MIJC TIEU 
1. Miic tiêu chung 
- Trin khai sâu rng, toàn din, có hiu qua các ni dung Quyt djnh s 

1 790/QD-TTg cüa Thu tithng ChInh phü, Kê hotch thirc hin Chiên lugc Quôc 
gia ye bInh dãng gii trên dja bàn thj xã Cira Lô giai doan  näm 202 1-2030; 

- Tuyên truyn ph bin, cp nht thông tin pháp lut, chInh sách v bInh 
dang gii; tao  chuyên biên, nâng cao nhn thüc cüa can b, cong chirc, viên 
chirc, lao dng (CCVC-LD) và các tang ióp nhân dan ye thrc hin bInh däng 
giói, thu hçp khoãng each giói, tao  diêu kiên, co hi dê phii nü và nam giói tham 
gia, thii huâng bInh clang trong các linh virc cüa d?ñ song xa hi. 

- Tang ciRrng ngun lirc thrc hin cong tác truyn thông v bInh ding 
giri trên dja bàn th xã den nàm 2030. 

2. Mçic tiêu cii th 
- Hang näm các phông, ban, ngành, doàn th cp thj, các Ca quan, clan vj, 

da phuo'ng, to chüc, doanh nghip to chirc It nhât 02 cuc truyên thông cho can 
b CCVC-LD ye pháp lut, chInh sách, thông tin ye bInh clang giâi. 

- H&ng nàm,100% các ca quan hành chInh, ban, ngành, doàn th& co si 
giáo diic, Ca sâ y tê i trên dja bàn thj xà triên khai hoat dng Tháng hành dng 
vi bInh clang gió'i vâ phông ngüa, irng phó vâi bao  1irc trên ca s giri. 

- Hang nãm, Trung tam Van hóa-Th thao và Truyn thông thj xà ph 
bin pháp mat, chInh sách, thông tin ye bInh clang giOi trong chuyên mic, 
chuyên dê djnh kS'  hang thang; 

- Xây dirng It nht 01 mô hInh truyn thông hiu qua v bInh ding giói. 

- Mi phuing mi qu có It nh.t 04 tin, bài truyn thOng, ph bin các 
quy cljnh pháp lust, chInh sách, thông tin ye bInh clang gii cho ngu?i dan trong 
cong dông trên h thông thông tin ca sâ. 

- Mi khi t chuc It nht 01 cuc truyên thông trong näm ye pháp lut, 
chInh sách, thông tin ye blnh dãng gi&i. 
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- Dn näm 2030 cttt 100% các hu'ong i.thc, quy uóc cüa cong  dông dã 
duçc thông qua không có sir phân bit dôi xir ye gii. 

- Hang näm, mi co so giáo dic t chirc it nht 02 cuc truyn thông ye 
pháp 1ut, chInh sách, thông tin, kiên thOc ye bInh dãng giOi cho giáo viên, nhân 
viên và hoc sinh. 

II. NQI DUNG THÔNG TIN, TRUYEN THÔNG YE BINH BANG 
GIOI 

1. Truyên thông v pháp 1ut, chInh sách, chu'o'ng trInh, mtjc tiêu cho 
tt cã các dôi tuqng: 

- Cong uOc quôc tê ye xóa bO mci hInh thOc phân bit di xO dM vOi ph 
nU (Cong hOc CEDAW näm 1979); Tuyên bô ye xóa bô bto lirc dôi vOi phii nU 
duçic Di hi dông Lien hcip quôc thông qua nàrn 1993; Cuong 11th hành dng 
Bàc kinh duc thông qua ti Hi nghj the giOi ye phii nü to chirc ti Bäc kinh 
nAm 1995; Tuyên bô ye xóa bO bo hrc dôi vOi phii nt trong khu virc ASEAN 
phê chuân näm 2004; Kê hoach hành dng khu vc ASEAN ye phông chông 
bto 1irc dôi vOi ph%1 nir và tré em giai dotn 2016-2025 thông qua näm 2015; các 
Côngithccóliênquan; 

- Hin pháp nuOc Cong boa xa hi chü nghla Vit Nam näm 2013 (Diu 
26); Li4t bInh däng giOi, Lut phOng chông bo 1c gia dInh, các quy djnh ye 
bInh däng giOi trong B Lut lao dng, Lut Tré em, Lut phOng, chong mua 
ban nguOi và các van ban huOng dan thi hành; Nghj djnh so 48/2009/ND-CP 
ngày 19/5/2009 cüa ChInh phü Quy dnh các bin pháp thiiic day bInh dang giói; 

- B 1ut hInh sir (2017); B lut To t1ing hInh sir (2019); Lut xO 1 vi 
phtm hânh chInh (2012); Lut trq giip pháp 1 (2017); Nghj djnh so 
55/2009/ND-CP ngày 10/6/2009 cUa ChInh phU Quy djnh xO phtt vi phm hñnh 
chInh dôi vOi các hânh vi vi phm pháp 1ut ye bInh dang giOi; 

- ChInh sách cho lao dng nü; các chInh sách an sinh xâ hi dM vOi phii 
flu và tré em gái; 

- Các van bàn chi dao  cüa Trung uang v bInh ding giOi: Chi thj s 21-
CT/TW ngày 20/1/20 18 cUa Ban BI thu ye vic Tiép titc day mnh cOng tác phii 
nu trong tInh hInhmói; Chi thj so 08/2020/CT-TTg ngày 04/2/2020 cüa Thu 
tuOng Chinh phü ye Day manh  cOng tác phOng, chông b?o  1irc gia dInh; Chi thj 
sO 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cüa Ban Bi thu ye tang cuOng sr 1th do cüa 
Dãng dôi vOi cOng tác xây drng gia dInh trong tInh hInh mOi. 

- Các chuong trInh, mic tieu v bInh ding giOi dn näm 2030: Chin luçic 
quôc gia ye bInh dàng giOi; Chuong trInh phOng ngra, üng phó vOl bo lirc tren 
Co sO giOi den näm 2030; Chu'ong trInh truyen thông ye bInh dang giOi den nàm 
2030; Chucing trInh nghj sr 2030 ye phát trién ben v&ng den nàm 2030 (mic 
tieu 5 ye bInh dang giOi và trao quyên cho tat ca phii nu và tré em gái); Quyêt 
djnh sO 2282/QD-TTg ngày 31/12/2020 cüa ThU tuOng Chinh phU ye tang 
cuOng sr tham gia bInh dàng cUa phii nü trong các vj trI lãnh do và quàn l 0 
các cap hotch djnh chinh sách giai don 202 1-2030; ni dung yà chU d cUa 
Tháng hành dng vI blnh dang giOi hang nãm. 
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- Két qua thirc hin bInh dng giâi trong các linh virc trong tinh Ngh An; 
nhQng mô hInh, cá nhân, tp the tiêu biêu trong thirc hin bInh däng gii i các 
linh virc; các dja chi, djch v1i ho trçY thrc hin bInh däng giOi và báo v phi nct, 
tré em. 

- Các van ban mi hành v bInh ding giôi, phông ngra, iirng phó vói bo 
hrc trên co s gii, phông chông xâm hii tré em. 

2. Tuyên truyn v bInh dng gi&i trong các linh virc phil hçrp vol 
nhóm dôi ttrqng: 

2.1. Blnh dng gió'i trong llnh virc chInh trj: 

- Tuyên truyn v vai trô, vj th cüa phii nü trong linh virc chInh trj; các 
mijc tiêu, giài pháp ye tang cu&ng si,r tham gia bInh däng cüa phii nU trong các vj 
trI lAnh dao  vâ quãn 1 & các cap hoach djnh chInh sách; sr dóng gop tIch circ 
cüa phi nü trong cong tác quãn 1,2 và hoach  djnh chInh sách; gucmg phçi nü tiêu 
biêu cüa quôc tê, Vit Nam và cüa dja phuang trong linh vrc chInh trj. 

- Dy mnh cong tác tuyên truyn v bInh dng gi&i, nâng cao nhn thüc 
ye gi&i gop phân xóa bO các djnh kiên, quan nim khOng phü hçp ye vai trô cüa 
nam và nü trong di&i song xã hi và gia dInh; dánh giá diing vai trô, v trI và 
nàng lirc cüa phi n trong dam nhim các chirc vii lânh dao,  quãn 1 các cap, 

các ngành, dm vj. Da dng hóa hInh ánh cüa ngu&i ph nU vói các vai trô và 
nghê nghip khác nhau. 

- Các quy djnh v bInh dAng giói trong lTnh vrc chInh tr: Lutt BInh däng 
giói (khoán 1,2,3,4 Diêu 11); Luât bâu cir Dai  biêu Quôc hi, dti biêu HDNID 
(2015); Diêu 6 Ngh djnh sO 55/2009/ND-CP ngày 10/6/2009 cüa ChInh phü; 
chjnh sách trong tuyên diing, dào tao  bOi duO'ng, quy hoach, luân chuyên, de bat, 
bô nhiêm dôi vOi can b nTh 

2.2. BInh dng gió'i trong linh vyc kinh té', lao dng, viêc lam: 

- Tuyên truyn các quy djnh cüa Nhà nu&c trong linh vrc kinh t, lao 
dng, vic lam: Lut BInh dãng gió'i (khoãn 1, Diêu 12); Lut Doanh nghip 
nàm 2014; Lut Thuê thu nhp doanh nghip nam 2013; Lut hO trçl doanh 
nghip nhó vâ vra nàm 2017; Lust dâu thâu näm 2013; Lut dat dai näm 2013; 
Bô lutt Lao dng (2019); Lut vic 1am (2013); Lut Bâo hiêm xã hi (2014); 
Lut an toàn, v sinh lao dng (2015); Diêu 7, 8 Nghj djrih so 55/2009/ND-CP 
ngày 10/6/2009 cüa ChInh phñ; ChInh sách ho trç vay vOn giâi quyêt vic lam; 
chInh sách dâo tao  nghê; chInh sách nhà &, h trçY g1ri tré trong các khu cOng 
nghip; B 1ut Lao dng (2019); Lut vic 1am (2013); Lut Báo hiem xä hi 
(2014); Lutt an toân, v sinh lao dng (2015)... 

- MO hInh phi ntr lam kinh t giói, nü chü doanh nghip tiêu biu; mô 
hInh h trg phii nü kh&i nghip; guang phi nü vuçit khó trong phát triên kinh 
t... 

- Tang cu&ng hoat dng Câu lac  b nü doanh nhãn các cp, mO hInh phii 
nti phát trien kinh te, lam kinh te giOi. PhOi hçTp trien khai các mô hInh dào tao, 
cung cap kiên thüc, k nang, h tr phii nü thành lap, kh&i sr doanh nghip, 
phát triên näng 1irc kinh doanh. 
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Tu vn h trç phii nft khuyt tat, phii ni nghèo, ph nü nông thôn, phit ntr 
mien nüi, vüng dan tc thiêu so duqc vay von san xuât, phát triên kinh tê h gia 
dInh tü các chucmg trInh trçY giüp xa hi, viêc lam, giâm nghèo, qu tin diing 
chInh thIrc cüa Nhà nrnc. 

- Thông tin, chInh sách v lao dông, tto vic lam, xut khu lao dng, thj 
tri1ng lao dng, tuyên dng lao dng lien quan den ni; chInh sách ho trçY doanh 
nghip và ngi.thi lao dng. 

2.3. BInh d&ig gió'i trong lInh vy'c gia dInh và phông ngIra, i'mg phó vó'i 
bgo 1yc trên cc sà giài: 

- Tuyên truyn các quy djnh cüa Nhà ni.rc trong linh virc gia dInh: B 
1ut Dan s1,r (2015); Lut Hon nhân và gia dInh (2014): Lut phông, chông bto 
lirc gia dInh (2007); Lust  Tré em ( 2016); Nghj djnh xir l vi phm trong linh 
virc gia dInh; Nghj djnh so 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa Chinh phü 
Quy djnh xi:r pht vi phm hành chInh trong linh virc an ninh, trt t1r, an toân xã 
hi; phông, chông t nmn xä hi; phông cháy và chtra cháy; phông, chông bçio 
hrc gia dInh; Diêu 13 Nghj djnh so 55/2009/ND-CP ngày 10/6/2009 cüa ChInh 
phü quy djnh xü phit vi phm hành chInh dôi vi các hành vi vi phm pháp 1ut 
ye bInh dAng gii trong gia dInh; 

- Hang näm t chirc phát dng Tháng hành dng vi bInh dAng giói va 
phông chông bio Fçrc trên Ca sO' giO'i tir ngày 15/11 - 15/12 phü hp vO'i tInh hInh 
thirc té dja phuang, dan vj, doanh nghip, to sir thay dôi nhn thirc, thrc hành 
ye bInh dAng gii trong nhân dan, chü tr9ng sr tham gia cüa nhttng nguO'i có uy 
tin trong cong dông, nam giâi, tré em trai, thanh niên. 

- To chirc t.p huân nâng cao nàng lirc cho can b lam cOng tác bInh cThng 
giâi, vi su tiên b cüa phi nü, phông, chông bo hrc trên co sO' giO'i: dào t.o k9 
nàng truyen thông, tu van tam l, trçy giüp pháp l, kêt nOi djch vii và k nàng 
lam vic vói nguO'i có hành vi gay bo lrc giO'i. 

- Ung ding Cong ngh thông tin trong cOng tác phOng ngra và rng phó 
vâi bo lirc trên ca sO' giói. 

- Trin khai duy trI, nhân rng các djch vii, phát hin, h trçY can thip 
giüp di bao v, phông ngCra giârn thieu bo hrc trên co sO' giO'i: Xây di.rng mô 
hInh, hott dng ye phOng, chông quay rôi, xâm hi tInhdiic nai cong cong, nai 
lam viêc, nai h9c tip, bto 1irc h9c duO'ng, bto hrc gia dInh, lira ch9n giO'i tInh 
thai nhi, mua ban ngithi... Xây dirng co che phôi hcp lien ngành ho trçi xü l các 
vu vic. 

2.4. BInh dng gió'i trong tié'p cn và thy htthng các d/ch vy y tl. 

- Tuyên truyn các quy djnh cüa Nba nuO'c trong 1mb vijc y t: Lut khám 
bnh, chüa bnh (2009); Lut sira dôi bô sung mt sO diêu cüa Lutt bão hiem y 
tê; Dieu 12 Nghj djnh so 55/2009/NED-CP ngày 10/6/2009 cüa ChInh phU quy 
djnh xir pht vi phtm hành chInh dOi vâi các hành vi vi phm pháp lutt ye bInh 
d&ng giO'i trong linh virc y tê (Diêu 13); 

- Tuyên truyn ph bin kin thO'c, 1utt pháp, chinh sách v bInh ding 
giO'i cho lãnh do chü chôt, can b phii trách cong doan và nguO'i lao dng (Y các 
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doanh nghip. Tu vn cho doanh nghip thirc hin k hçip dng viii ca s& y t có 
uy tin, chat luçvng, to chrc khám sirc khóe djnh kST, phát hin dâu hiu bnh nghê 
nghip dê Co hucng dan diêu trl,  cüng nhu bô trI cong vic phü hqp. 

- Tuyên truyn các loti hInh djch vii chäm soc sirc khOe, due  bit là sirc 
khOe sinh san (bao gôm cã ngithi dông tInh, song tInh, chuyên giii...), vun  dng 
nam giói tham gia vào vic thrc hin các bin pháp kê hoach hóa gia dInh; Tu 
van ye sirc khOe bà mc, tré em - kê hoach hóa gia dInh, sirc khOe sinh san cho 
nam gii. 

2.5. Blnh dcng gió'i trong linh virc giáo dyc và dào tgo: 

- Tuyên truyn các quy djnh cüa Nba nixâc trong linh virc giáo diic và dào 
tao: Luut Giáo diic nghê nghip (2014), Lut giáo dic (2019); Diêu 9 Nghj djnh 
so 55/2009/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Rà soát tInh hInh h9c sinh các bc tiu hçc và Trung h9c cd s; 

- Kháo sat lirc krgng lao dng nt d xác dnh nhu cu, xây drng k hoch 
dào to ngành nghê, mô hInh san xuât phü hçp vâi lao dng nü. 

2.6. BInh dng gió'i trong lI'nh vy'c khoa hQc, cong nghç và thông tin, 
truyên thông: 

- Tuyên truyn cac quy djnh cüa Nhà nithc trong linh v1rc khoa h9c cong 
ngh và thông tin, truyên thông: Lutt Khoa hçc và Cong ngh (2013); Lut Báo 
v môi tru?Yng (2014); Lut Lam nghip (2017); LuQtt Tiêp cn thông tin (2016); 
Lust quáng cáo si:ra dôi (2018); Diêu 10 Nghj djnh sO 55/2009/ND-CP cüa 
ChInh phU; Diêu 11 Nghj djnh sO 55/2009/ND-CP cüa ChInh phü; 

- Tuyên truyn v nhctng 1rng diing, trang thông tin, chuyên mic, chuyên 
dê dành cho phii ntt và tré em; thành tru khoa h9c và guang nü diên hInh trong 
nghiên ciru và üng diing khoa h9c, cOng ngh. 

- Tham gia các hrp tp hutn v k5 näng vit bài, thu thip thông tin dam 
bâo yêu to bmnh dãng giói cho di ngü phóng viên, biên tp viên trén dja bàn. 

III. NHIM VTJ vA GIAI PHAP 
1. Thuing xuyên vá dnh k' cung cp thông tin, truyn thOng, ph bin 

pháp luutt,  chInh sách và kêt qua thirc hin cOng tác bInh dAng giâi cüa quOc gia, 
cUa tinh và thj xã cho các cap chInh quyên, c quan hành chInh, ban, ngành, 
doàn the, co sâ giáo diic, doanh nghip, nhân dan trên dja bàn; tIch crc dâu 
tranh, phân bác nh1tng thông tin, quan diem sai lch ye bInh dAng gii; len tiêng 
dê xóa bO ye djnh kiên giOi. Ttp trung truyen thông cho nhóm phii nü nghèo, 
phi n bj khuyet tat, phi nU' trong d tuôi lao dng và các nhóm yêu the khác. 

2. Di m6i v hInh thO'c và phuang tin truyn thông, da dng hóa các 
loai hInh, san phâm; tang cuông dâu tu trang thiet bj, nâng cao nãng içrc, day 
minh sang to và üng diing khoa h9c, cOng ngh trong to chic và hoat dng 
truyên thông ye bInh dàng gii và phông ngü'a, irng phó vâi bao  lrc trên Ca s& 
gii. Xây drng Mo hInh truyên thông và tài lieu tuyên truyên phü hçp cho các 
dôi tuçng can truyên thông. 

ThuO'ng xuyên t chrc các hott dng thông tin, tuyen truyn phü hçTp cho 
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cácnhóm di tuçlng, nht là vào các ngày Qu& t phii nü (08 tháng 3 ), Ngày 
Quôc tê hnh phüc (20 tháng 3), Ngày Gia dInh Vit Nam (28 tháng 6); Tháng 
hành dng ye phông chông bao  1rc gia dInh (tháng 6); Tháng hành dng vi bInh 
dàng giói (t1r ngày 15/11 den ngày 15/12). 

3. Mi rng và dy mnh cong tác tuyên truyn, giáo ditc v bInh d&ng 
giOi trong gia dInh, nhà trithng, khu dan cu, cong dông vâ thüc day sir tham gia 
cüa tré em. Xây dirng và triên khai áp ding B chi sO ye giói trong cong tác 
truyên thông. 

4. B trI kinh phI, huy dng ngun hrc, phrnring tin và s1,r tham gia, 
huàng irng cüa co quan, to chirc, don vj doanh nghip và ngi.thi dan trên dja bàn 
trong vic nhân rng các mô hInh truyên thông, câu lic b ye bInh däng giói có 
hiu qua; dc bit là vai trô cüa ngLri länh do, quàn 1, ngui dirng dâu co 
quan, don vj, to chüc và nhQ'ng ngui có ânh hu&ng, uy tin trong xà hi. 

5. Tang cu&ng cong tác kim tra, giám sat cong tác truyn thông, ph bin 
pháp lut ye bInh dàng gii. 

IV. KINH PHI THIJC HhIN 
1. Kinh phi thirc hin k hoch bao gm: Ngân sách nhà nilàc bá tn trong 

dr toán ngân sách hang näm cüa các dja phuung, don vj; nguôn tài trçl và huy 
dng t1r xä hi, cong dông, các nguôn hçp pháp khác. 

2. Thj xâ va UBND các phinmg can di, b trI nguôn kinh phi theo quy 
djnh phân cap ngân sách nhà rnthc dê thirc hin Kê hoch nay. 

V. TO CHUC THIC HIN 
1. Phông Lao dng - Thu'ong binh và Xä hi 
- Là co quan du mi hrnfrng dn, don dc các phông, ban, ngành, doàn 

the cap thj và Uy ban nhân dan các phu?ng trong vic tham mi.ru, dê xuât triên 
khai thuc hiên các nhiêm vu cüa Kê hoach. 

- H.ng nàm tham muu UBND thj xa hurng dn, trin khai, to chirc các 
chiên djch truyen thông ye bInh dàng giâi; tO chirc Tháng hành dng vi bInh 
dãng gith và phOng ngi.ira, 1mg phó vth bio lirc trên co si giôi. 

- Tng hp báo cáo k& qua thirc hin k hoch truyn thông v bInh dang 
giói trên dja bàn theo tüng nãrn, giai don và den nàm 2030. 

2. Phông Tài chInh- Ké hoich: 
Tham muu UBND thj xã huàng dn phông, ban lien quan và UBND các 

phung bô trI kinh phi thirc hin Ké hoch; kiem tra, thanh tra vic sir dung kinh 
phI thirc hin các nhim vii dLrc phê duyt theo quy djnh cüa Lut Ngân sách 
Nhà nuc và các quy djnh pháp lut khác lien quan. 

3. Phông Van hóa-ThOng tin: 
Chü tn, phéi hcip vi các phông, ban, ngành, doàn th cp thj và UBND 

các phuOng: 
- Hrncng dan, chi dçio Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông, 

UBND các phing dôi mói các hInh thrc và phucing tin truyên thông, day 
mnh 1rng diing cong ngh trong các hot dng truyên thông, ph bin, giáo diic 



7 

v chü truong, chInh sách, pháp 1ut v bInh dtng gith ti tt cá ngithi trên dja 
bàn; van dung va áp dung B chi so ye giói trong truyên thông trong các c 
quan truyên thông Trung uang va dja phuang theo hithng dan cüa B Thông tin 
và Truyên thông; tang thai lugng phát song, so 1ung tin, bâi và nâng cao chat 
luçmg truyên thông ye bInh dang gii. 

- Phi hçip vâi các co quan lien quan thuOng xuyên rà soát,,  có hInh thüc 
dâu tranh, phân bác phü hcip vói nhrng thông tin sai 1ch ye bInh dang giâi. 

- Chü trI trin khai các hoit thng truyn thông, giáo diic dio di'rc, li sng 
trong gia dInh; chirnng trInh giáo diic dñ song gia dInh; tuyên truyên k5 nàng 
irng xü, k5 nàng xi'r l tInh huông vôi cac thành viên trong gia dInh; phOng, 
chông bto 1ixc gia dInh bão dam nguyen täc bInh dàng gii; 4n dng gia dInh và 
cong dOng xây dimg môi quan h hon nhân, gia dInh bInh dãng, tiên b, hanh 
phüc, phông chông bio lxc gia dInh gän vi phong trào "Xây dirng gia dInh van 
hóa", phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng di song van hoá". 

- Huóng dn lng ghép ni dung bInh dtng giôi vào Hucrng ithc, Quy u&c 
khu dan cu; lông ghép ni dung truyên thông bInh däng giâi vào các boat  dng 
van hóa, the thao tai  các thiêt chê van hóa, c quan, dGn v, dja phuong. 

4. Phông Giáo diic và Dào tio 
Chü trI, pMi hçp vth các phông, ngành lien quan bM duOng kin thirc, k 

näng, triên khai, thirc hin giáo dic ye gii, gii tInh, sirc khOe sinh san, bInh 
dang gith và phOng, chông bio hrc, quay rôi xâm hai  tInh dc tré em, bao  1irc 
h9c duông cho di ngü giáo viên, giãng viên; tIch hçip các ni dung trên vào 
chuong trInh giáo diic chInh khóa, ngoi khóa trong nhà tris0ng dê giáo diic h9c 
sinh phü hçTp vói tüng cap h9c; Lông ghép van e bInh dang gii trong quy 
hoach, xây drng tO chirc b may cüa ngành giáo diic và dào tao. 

5.PhôngYt 
Trin khai long ghép k hoach truyn thông v bInh ding giói vOi Chucing 

trInh truyên thông ye dan so den näm 2030. Nâng cao nhn thirc cüa ngui dan ye 
süc khóe sinh san và ke hoach  boa gia dInh. Chü dng phôi hqp vi cácngành lien 
quan trong vic quàn l, giám sat ch.t chê nham khäc phiic tInh trng mat can bang 
gith tInh khi sinh, nao  phá thai, t l tü vong cüa nguñ mc lien quan den thai san, 
t suât sinh a vj thành niên; quàn l, giám sat chat chê nham khäc phc tInh trng 
mat can bang giai tInh khi sinh trên dja bàn thj xã. 

6.PhôngTtrpháp 
Tham mini chi dao,  hithng dn truyn thông, giáo diic pháp lut v bInh 

dang giói lông ghép vai cong tác tuyen truyên, phO bien pháp lut cüa ngânh; 
tp huân cho di ngQ báo cáo vien và hOa giài vien co sa ye pháp lut trong lTnh 
vrc bInh dtng giâi, phOng chOng bao  1rc trên co s& giai. 

7. Be ngh Lien doàn lao dng thj xã 
- Chñ trI phi hqp v6i Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi và các 

phOng, ban lien quan t chac tuyen truyen phO bien pháp lut lao dng, Lut 
BInh ding giai trong cong nbân, vien chüc, ngithi lao dng; phOi hp kiém tra 
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thirc hiên phap lut lao dng, ch d chInh sách di vâi lao dng nü và boat 
dng vi sr tiên b cüa phi nü trong các ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- T chirc tuyên truyn, khuyn khIch Cong doàn Ca sô xây drng và ban 
hành quy ché lam vic tai  ca quan có ni dung ye phông, chông bao  1trc trén co sâ 
gii tai  nai lam vic, dtc bit là phông, chông quay rôi xâm hai  tInh diic. 

8. Be nghj Hi Lien hip Phti nü thj xã 
- Phi hçip vài Ngân hang chInh sách xâ hi tuyén truyn, báo dam các 

diêu kin dê hi viên phii nü ducic tip cn day dü và bInh dAng vi các nguôn 
lrc kinh tê nbu các nguôn von tin ding, thông tin thj tnthng, thông tin ye lut 
pháp, chInb sách, co hi tham gia san xuât kinh doanh dê ngày càng có nhiêu 
phii nü dugc tiêp cn và thii hu&ng các chInh sách, tham gia phát triên kinh tê và 
nâng vi the trong các lTnh vrc cüa di song xã hi. 

- Phi hçip tuyên truyn, ph bin giáo dc pháp lut binh ding gii; to 
chirc các boat  dng ho trg, tu van cho phii n, bão v quyên và igi ich hçip pháp 
cUa nit gi9i theo quy djnh cüa pháp lut. 

9. Be nghj Uy ban Mt trn To quc, các to cure chInh trl  xã hii 
Phi hcip vâi UBND thj xã, các phOng, ban, ngành và UBND các phiing 

xây dçrng di ngü can b, hi viên, doàn viên lam cong tác viên, tuyên truyCn 
viên ê bInh dáng giâi i co s&. Day manh  cong tác tuyên truyên, giáo diic nhärn 
nâng cao nhtn thüc ye bInh dang giâi, phOng chông bao  lirc trên ca s gioi trong cac 
to chüc, don vj thành viên. Tham gia xay dmg chInh sách, pháp lut, tham gia quän 
1 Nhà nithc ye bInh dàng giéfi; giám sat và phân bin xã hi trong vic thirc hin 
pháp lut ye bInh däng giói. 

10. Các phông, ban, ngành lien quan 
Chü trI, phi hçip vi phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi thirc hin 

có hiu qua các ni dung cüa ke hoach  nay; tang cuing cong tác truyên thông ye 
bInh däng gii trong co quan, dan vj theo phrn vi, chirc näng, nhim v1i ducc 
giao; lông ghép nhim vii tuyên truyên, phô biên pháp lutt trong vic thrc hin 
các chi.rang trInh, chInh sách ye bInh dang giói vào thirc hin nhim vii thuôiig 
xuyên cüa co quan, dan vj. 

11. Uy ban nhãn dan các phu*ng 
- Chü dng xây dirng k hoach  d t cht'rc trin khai thirc hin có hiu 

qua cOng tác truyên thông ye bInh dang gii den näm 2030; Tang duO'ng 
cong tác phôi hqp, lông ghép các van de ye bInh dAng giói, phOng, chông bao 
lirc trên ca s giOi và truyên thông nâng cao nhn thirc chongtrñ dan; xây dirng 
dôi ngü can bô lam cong tác truyên thông và mô hInh truyên thông phü hcp vi 
tInh hInh thirc tiên, phát huy hiu qua tai  dja phuong. 

- B tn kinh phi, huy dng ngun hrc, phuang tin và sr tham gia hung 
1rng cüa các don vj, các to chüc doanh nghip và ngithi dan trén dja bàn, d.c bit 
là ngithi dirng dâu co quan, to chirc, nhitng ngui có uy tIn và ành huàng trong 
xâ hi. Hang nàm, to chc hiu qua các chiên djch truyên thong, Tháng hñnh 
dng vI bInh ding gii, to chi.c k cam kêt thirc hin bInh dang gith trong tat cà 
các co quan, don vj, to chüc, doanh nghip, co si giáo diic trên dja bàn. 
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12. Ch do báo cáo 
Djnh kS'  6 tháng (truâc ngày 05 tháng 6), Ca näm (truóc ngày 05 tháng 12) 

các phông, ban, ngành, doan the cap thj và Uy ban nhân dan các phi.thng gui báo 
cáo kêt qua thirc hin ye UBND th xã (qua Phông Lao dng - Thuong binh và 
Xã hi) dê tong hçip báo cáo S Lao dng-TB&XH và UBND tinh. 

Trong qua trInh thrc hin K hoach nay, nu có phát sinh vuó'ng mc cn 
diêu chinh, bô sung cho phü hqp, dê nghj các co quan, don vj, các phithng giri 
ye Phông Lao dng - Thuong binh và X hi dê tong h'p, báo cáo Uy ban nhân 
dan thj xã xem xét, quyêt djnh. .1.  fljli 

Noi nhân: 
- So Lao dng- TB và XH; 
- TT Thj üy, TT HDND thj xã; (B/c); 
- ChO tich UBND thi xä; 
- PCT VX UBND thixa; 
- UBMT TQ và các tO chirc doàn the cap thi; 
- Các phOng, ban, ngành cap thj; 
- Trung tam VH, TT &TT; 
- UBND các phuOiig; 
- Luu: VT, LDTBXH. 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phiic 
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