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Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới 

trên địa bàn xã Vũ Muộn đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 09/05/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến 

năm 2030. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương 

trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn xã đến năm 2030 với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới; tạo chuyển 

biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, 

tổ chức và người dân trong thực hiện bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới, tạo 

điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trong 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hằng năm tổ chức ít nhất 02 cuộc truyền thông, phổ biến, cập nhật thông 

tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới. 

- Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối 

tượng trong cộng đồng tăng từ 10-15% so với năm 2025. 

- Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy 

ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và 

vào các đợt cao điểm hằng năm 

- Truyền thông Công ước, Luật, chính sách về bình đẳng giới, nhằm nâng 

cao ý thức tuân thủ pháp luật, nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu 

cao vai trò cả hai giới cho các nhóm đối tượng trong gia đình và xã hội. 

- Chính sách cho lao động nữ; các chính sách ASXH đối với phụ nữ và trẻ 

em gái. 



2 

 

 

- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương về bình đẳng giới: Chỉ thị số 21- 

CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về việc Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ 

nữ trong tình hình mới; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

về ban hành Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị 

số 08/2020/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình 

trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2030. 

- Các chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới đến năm 2030: Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới đến năm 2030; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; 

Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững đến năm 2030 (mục tiêu 5 về 

bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái); Quyết định 

số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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; nội dung và chủ đề của Tháng hành động vì 

bình đẳng giới hằng năm. 

- Các văn bản mới ban hành về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới, phòng chống xâm hại trẻ em. 

2. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong 

công tác truyền thông về bình đẳng giới 

- Phương thức thực hiện: UBND xã phối hợp với ngành, đoàn thể triển khai 

các hoạt động truyền thông, chủ động sưu tầm tài liệu, nội dung tuyên truyền nhằm 

chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới trên các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, 

sách, ảnh hoặc sự kiện truyền thông. 

- Giải pháp cụ thể triển khai thực hiện: 

 Cập nhật các nội dung, tài liệu truyền thông về bình đẳng giới tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức khác nhau, chú trọng chuyển đổi từ in ấn sang bản điện tử 

trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, điện thoại di động và các phương tiện 

truyền tin khác.  

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, 

phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức và người dân, 

đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những 

người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội 

- Phương thức thực hiện: Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

cùng tham gia và đóng góp phương tiện, nguồn lực vào công tác bình đẳng giới.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-quyet-28-nq-cp-2021-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2030-466613.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-2238-qd-ttg-2021-chien-luoc-phat-trien-gia-dinh-viet-nam-den-2030-499257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-2282-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-tham-gia-cua-phu-nu-trong-vi-tri-lanh-dao-cac-cap-461183.aspx
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- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện: 

UBND xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, ban hành các nghị quyết, triển khai 

các văn bản nhằm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các 

hoạt động xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội cho công tác truyền thông chuyển 

đổi hành vi về bình đẳng giới. 

+ Vận động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tổ 

chức các cuộc tập huấn, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác, truyền thông trực tiếp 

và gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp và 

người dân về bình đẳng giới. 

+ Huy động nam giới, huy động người có uy tín trong cộng đồng tích cực 

ủng hộ các hành vi mẫu về bình đẳng giới; lồng ghép nội dung truyền thông bình 

đẳng giới vào sinh hoạt của cộng đồng, phiên chợ, đưa các tiêu chí về bình đẳng 

giới vào hương ước, quy ước của cộng đồng, vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu khu 

dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. 

+ Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới và các dịp kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày gia 

đình Việt Nam (28/6) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hằng năm. 

4. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia 

đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em 

- Phương thức thực hiện: Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và các 

đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc giáo dục, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần 

thiết cho trẻ em, vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, 

nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới 

tính, bình đẳng giới, về tôn trọng sự đa dạng và sự chia sẻ. 

- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện: 

+Xây dựng và triển khai các mô hình giáo dục, truyền thông chuyên biệt cho 

nam giới, vị thành niên, thanh niên có hiệu quả như câu lạc bộ, góc thân thiện tại 

các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp...  

+ Mở các lớp tập huấn nâng cao về kỹ năng làm việc với nam giới, vị thành 

niên, thanh niên, kỹ năng tư vấn cho người cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ hỗ 

trợ bình đẳng giới để bảo đảm cung cấp các dịch vụ mang tính thân thiện, bình 

đẳng, riêng tư, bảo mật và phù hợp với tâm lý của đối tượng. 

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá định kỳ hằng quý, sinh hoạt dưới cờ 

hằng tuần trong các trường học, sinh hoạt chính trị đầu khoá có lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về bình đẳng giới bằng các hình thức mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với 

từng lứa tuổi (trẻ em, học sinh, sinh viên). 

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên 

tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông  
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- Phương thức thực hiện: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác bình đẳng giới và cán bộ truyền thông, báo cáo viên thông qua tổ chức các lớp 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng truyền thông và 

quản lý các hoạt động truyền thông,... Chú trọng vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, 

vùng xa; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kiến thức về tâm lý, đặc điểm 

giới, hệ lụy của một số quan niệm, phong tục tập quán lạc hậu, hành vi phân biệt 

đối xử và bất bình đẳng giới cho đội ngũ này. 

- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện: 

+ Cung cấp thông tin cập nhật về bình đẳng giới, chính sách, pháp luật mới 

ban hành; hướng dẫn về nội dung ưu tiên, thông điệp chuẩn của vấn đề, chủ đề 

bình đẳng giới cho tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở. 

+ Tổ chức, phối hợp tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng 

sử dụng, ứng dụng các thiết bị, phương tiện truyền thông hiện đại cho đội ngũ nhân 

viên thực hiện của cơ quan, tổ chức. 

6. Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành 

tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam; tích cực đấu tranh, phản bác 

những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam 

- Phương thức thực hiện: Đẩy mạnh truyền thông về các thành tựu trong lĩnh 

vực bình đẳng giới của Việt Nam, kiên quyết đấu tranh với những thông tin sai 

lệch, thù địch trong và ngoài nước về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng 

và Nhà nước Việt Nam. 

- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện: 

+ Trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm với các địa phương có tương đồng 

về văn hóa; điều kiện địa lý...về những vấn đề bình đẳng giới mà địa phương đó đã 

triển khai thực hiện hiệu quả. 

7. Tăng cường giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bình đẳng giới, nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu 

quả 

- Phương thức thực hiện: Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình, đôn 

đốc tiến độ, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phổ biến. 

- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

+ Tổ chức triển khai các cuộc khảo sát, điều tra quốc gia về nhận thức bình 

đẳng giới vào cuối giai đoạn theo hướng dẫn của cấp trên có thẩm quyền. 

+ Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chương trình vào năm 

2025 và tổng kết Chương trình vào năm 2030, khen thưởng, động viên kịp thời các 

tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong quá 

trình triển khai Chương trình. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm 

của xã theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ, huy động từ xã hội, cộng 

đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách công tác  Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội; 

các thôn tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi địa bàn xã. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu, văn bản, triển khai 

việc cung cấp, phổ biến, cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới 

đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

- Sưu tầm tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến 

thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ các cấp, cho cán bộ thực hiện công tác truyền thông. 

- Hướng dẫn, triển khai, tổ chức chiến dịch truyền thông cao điểm về bình 

đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm. 

- Hướng dẫn, phối hợp, xây dựng các mô hình truyền thông có hiệu quả. 

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và 

hiệu quả trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, hàng năm theo quy định. 

2. Công chức Kế toán - tài chính 

Hằng năm, trên cơ sở đề xuất của công chức chuyên môn căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí theo phân cấp 

ngân sách để thực hiện Kế hoạch theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý 

sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin  

Chủ trì triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các thiết chế văn hóa, 

hương ước, quy ước; lồng ghép nội dung truyền thông bình đẳng giới vào các 

chương trình giải trí, thể thao, nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa 

bàn toàn huyện; phát động các phong trào tiến bộ, hạnh phúc, tôn trọng sự đa dạng 

và thúc đẩy sự sẻ chia. 

4. Trạm y tế xã 

Triển khai lồng ghép kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới với Chương 

trình truyền thông về dân số đến năm 2030.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội xã  
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Phối hợp với UBND xã  xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên làm 

cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đoàn 

viên, hội viên. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện pháp 

luật về bình đẳng giới.  

6. Các thôn trên địa bàn xã 

Tổ chức tuyên truyền nội dung kế hoạch này tới mọi tầng lớp nhân dân, đưa 

nội dung bình đẳng giới vào các cuộc họp thôn, tổng kết hằng năm. Nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, góp phần giảm định kiến giới, 

phân biệt đối xử với phụ nữ trong gia đình và xã hội.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới 

trên địa bàn xã Vũ Muộn đến năm 2030./. 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- CT, PCT UBND xã; 

- Thành viên BVSTBCPN xã; 

- UBMTTQ xã, các đoàn thể xã; 

- Trạm y tế xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Đàm Thị Hành 
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