
UBND TNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, TH THAO VA DU LICH Dôc lap -  Tir do -  Hanh phüc 

S: /KH - SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 0 tháng 03 nãm 2020 

KE HOACH 
Triên khai cong tác bInh dáng gi&i và VI siy tiên b cüa phii nIl' näm 2020 

Can cü Van bàn s 520/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic huOng dan triên khai cong tác bInh dàng giOi näm 
2020 trên dja bàn tinh, Sâ Van hóa, The thao và Du lch xây dirng Kê hoach 
thirc hin, nhii sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1. Miic dIch: 
- Nãng cao nhn thüc, vai trô cüa các cp üy dãng, chinh quyn, doàn th 

trong chi dao  thirc hin cong tác bInh däng giâi và hoat dng vi sir tiên b cUa phu 
flu; tuyen truyên vn dng nhân dan thçrc hin nghiêm các chü truang, chInh sách 
cüa Dãng, pháp 1ut cüa nhà nuc, cüa tinh ye cong tác bInh däng gii và VI s1r tiên 
b cña phit nü. 

- Tang cung các boat dng h trçl nhm nâng cao chit lucmg di sng 
4t chat và tinh than cüa phi flu; tao diêu kin dê phii nu dt.rçrc tham gia vào 
các 1mb virc cüa di song chInh trj, kinh tê, van hóa xã hôi; tao co hi tham 
gia và thii huO'ng bInh däng giva phii nü và nam giâi. 

- T chüc các hoat dng phông, chng bao  1irc gia dInh nhm thrc hin t& 
Lutt PhOng, chông bao  1irc gia dInh tai  cong dông và dâu tranh chông mi hành vi 
bao 1irc gia dInh, xây dirng gia dInh phát triên ben vung; lông ghép các ni dung 
v bInh d&ng giâi vào các hoat  dng thiêt chê van hóa, huOng tth miic tiêu gia 
dInh It con, no am, birth dang, tiên b, hanh  philic. 

2. Yêu câu: 
- Thirc hin tot cOng tác bInh dänggiâi và VI sir tin b cüa phii nCt tai 

ca quan, dan vj; tao  diêu kin tot nhât de phi nu trong Co quan, don v phát 
buy khá nàng, nãng 1irc tham gia vào các 1mb virc cüa dOi sOng. 

- Cong tác tuyên truyên phái thirc hin thung xuyên, kjp th?ñ, có trçng 
tam, trçng diem; ni dung tuyen truyên phâi sat thirc, phü hçip tmg dôi 
tuçing, vâi các hinh thiirc tuyen truyen da dng, phong ph, chii trong tuyen 
truyn tai  các xã vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu sO. 

II. NQI DUNG 
1. COng tác tuyên truyn 
- Ni dung tuyên truyên: Lut BInh dang giói; Lutt Phông, chông bao  lirc 
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gia dInh, Lut Hon nhân và Gia dInh, Lut Bào v, chàm soc và giáo dic tré 
em, Pháp 1nh dan so; Ngh quyêt so 11 -NQ/TW ngày 27/4/2007 cüa B ChInh 
trj ye cong tác can b nü' thai k$' cOng nghip hóa, hin dgi hóa dat rnthc; 
Quyêt djnh so 1696/QD-TTg ngày 02/10/2015 cüa Thu tuóng chInh phü phê 
duyt Chuang trinh hành dng Quoc gia ye bInh dàng giâi giai dotn 2016-
2020; Quyetdjnh so 1404/QD-TTg ngày 22/7/2016 cüa Thu tithng chInh phü 
phê duyt Dê an phOng ngi1a và rng phó vó!i bo hrc trên co sâ gii giai doin 
2016-2020 và tam nhIn den näm 2030 và các van bàn lien quan den bInh dàng 
gid và vi su hen b cüa phii nCi... Chii tr9ng tuyên truyên nâng cao nhn thirc, 
thay dôi hành vi, tüng buc xóa bô djnh kiên gii, tu tu&ng tr9ng nam, khinh 
nü nhäm thüc day thirc hin bInh dang giâi, dc bit là xóa bO các hInh thüc bao 
1irc trên Co s gith, trong do có hành vi phá thai vi 1ira ch9n giôi tInh thai nhi, 
hành vi xâm hai,  quay rôi tInh diic dôi vói phçi nü và tré em gái. 

Tuyên truyn, giii thiu v các mO hInh, djch vii h tr? v bInh ding 
gii ti dja phuong, co s (mO hInh ngän ngra giàm thiêu tác hi càa bo 
lirc trên Co s gii), mô hInhdja chi tin cy tti - nba tam lãnh cong dông. 
Phát hin và tuyên truyên, gii thiu ye các mô hinh hay, each lam hiu 
qua; các tp the, ca nhân tiêu biêu trong cong tác bInh däng gith và vi sir 
tiên b cüa phii n1t... 

- HInh thüc tuyên truyen: Thông qua các cuc h9p, hi nghj, lop tp 
huân, hi thi, hi din, pa nO, khâu hiu, tranh cO dng ye bInh dàng giOi, 
h thông truyên thanh xä, phuOng, thj trân; lông ghép tuyên truyen ye binh 
dang giOi trong triên khai các nhim vii chinh trj cüa cüa don vj, dja phuong. 

- To chüc trin khai thirc hin Tháng hành dng vi bInh ding giOi và 
phOng, chông bto lrc tren co sO giOi (tr ngày 15/11 den ngày 15/12/2020). 

2. Các hoit dng phông, chng bio lire gia dInh Va bInh dng giri 
- Duy trI hot dng cüa hai (02) Mo hInh phông, chng bo lirc gia 

dinh tai  xã Thuqng Am (Son Duong) và xã Yen Phü (Ham Yen). 
- Duy trI thirc hin D an Tuyen truyn, giáo dic do duc, li sng trong gia 

dInh Vit Nam giai don 20 10-2020 ti xA An TuOng, thành phô Tuyên Quang. 
- Lông ghép các ni dung v bInh dtng giOi trong các lOp tp hun cho can 

b van hóa - xA hi xA, phuOng, th trân, can b phOng Van boa và Thông tin 
huyn, thành phô, cac di chieu bong lu'u dng, di thông tin luu dng. 

- T chuc thu thp s lieu v phông, chng bo içrc gia dInh tren dja 
bàn tinh. 

- Nàm 2020, phn du tren 80% s ntn nhân bo lirc trên co sO giOi 
dugc phát hin, h trç và can thip kp thOi; tren 50% sO nguOi gay b?o  lirc 
tren co sO giOi dugc phát hin, tu van hoc cO hInh thuc xir 1 phü hop. 

- Lng ghép càc ni dung v bInh ding giOi vào hoat dng cüa các thit 
ch van boa ('nhà van hóa xâ, nhà van hóa thOn, xóm, ban, to dan phO, thu' 
viên, ti sách cci so'...), huOng tOi miic tiêu gia dInh it con, no am, bInh däng, 
tin b, hanh  phüc và ben vu'ng. 
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3. Các hot dng BInh däng gi&i và VI sy' tin b cüa phii nil' cüa 

Ban VI sir tiên b cüa phii nIl' S& và don v trijc thuc S& 
- Ban VI sir tiên b cüa ph nü Sâ và Ban VI sir tin b các don vj trirc 

thuc Si tIch circ phôi hçp vii chInh quyên, doàn the dánh giá di ngfl can 
b nü dê dê xuât, giâi thiu nhân s1,r cho chi b, dãng b trong nhim kS'  ti. 

- Tham mini vth lành dio S dam bào t' l can bO n[ trong quy hotch 
cap üy, Ban Thumg viii cap üy và ban lành dao  chInh quyên d thirc hin các 
chi tiêu dã dê ra cüa Nghj quyêt so 11-NQ/TW cüa Bô ChInh trj và Chin 
lugc Quôc gia ye binh dàng giâi. 

- Tao  diu kin cho n1r can b, cong chirc, viên chüc tham gia các hoat 
dng chInh trj, kinh tê, vAn boa, xA hi; dào tao,  bOi duOiig can b nQ', cir can 
b ntt tham gia các các lap dào tao,  bôi duOng nâng cao trinh d chinh trj, 
chuyên mon nghip vi, nhât là can b nU là dan tc thiêu s. 

- Rà soát, b sung quy hoach can b, tao  ngun can b nü trong co quan, 
dcynvi. 

- Phi hçip t chirc tp hun cong tác phOng, cMng bao  [crc gia dinh và 
bInh dAng giói cho can b vAn hóa -xã hi xà, phuang, thj trân, các mô hInh 
ye gia dInh và phông, chông bao  [crc gia dInh trên dja bàn tinh. 

III. TO CHUC THT)C HIIN 

1. Phông Xây diyng np sng vAn hóa và gia dInh 
- Lam du mi tham mini, d xut cong tác ph bin ni dung Chin lucre 

quôc gia ye binh dAng giOi, Kê hoach hành dng ye bInh dAng giói cüa Uy ban 
nhân dan tinh tâi các don vj trirc thuôc S; theo dOi, dOn dôc viêc thuc hiên Kê 
hoach hành dng ye bInh dänggiai cüa các don vj thuc Sâ, Phông VAn boa và 
Thông tin các huyn, thành phô. 

- Tham mini vai lAnh dao  Sâ phi hgp vai Sr Lao dng, Thucmg binh va 
Xã hi, Hi Lien hip Phii flu tinh khai thác, lông ghép các nguôn [crc dê to 
chüc các hoat dng dat  chi tiêu de ra. 

- Tip tijc duy trI hoat dng cüa 02 Mo hinh phông, chng bao  !çrc gia 
dInh; nâng cao chat lucrng thirc hin Dê an Tuyên truyên giáo dic dao  dcrc lôi 
sang trong gia dInh giai doan  2010-2020. Nghiên cü'u, tham mu'u, die xuât vic 
tng kêt 10 nAm thirc hin Dê an giai doan 20 10-2020. 

- Phi hçrp vai Phông Quân I VAn hóa, t chirc lng ghép các ni dung 
v binh dAng giai trong các lap tp huân do S to chic; cir can b tham gia 
các lap bOi duo'ng, tp huân cüa trung uong, cüa tinh tO chirc. 

- Thu thp so lieu gia dInh và phOng, chOng bao  [crc gia dInh: so 1iu 
nan nhân  bao  [crc gia dInh duçic tu van ye pháp l yà sue khOe, duoc hO trcr và 
chAm soc tai Co sâ trçr giüp nan  nhân  bao  lirc gia dinh; so nguai gay bao  lirc 
gia dInh duçrc phat hin và tu' van tai  cac co sâ tu van ye phOng, chông bao 
lirc gia dInh. 
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- Tham muu t chüc kim tra, dánh giá vic thirc hin k hotch cüa 

ngành, báo cáo Uy ban nhân dan tinh (qua Sâ Lao dng, Thuong binh và Xã 
hi) két qua thrc hin theo djnh kS'  6 tháng, mt nàm. 

2. Phông Quãn 1 Van hóa 
- Tham mu'u vii lãnh dao S chi dto Trung tam Van boa và Triên lam 

tinh, Phông Van hóa và Thông tin, Trung tarn Van hóa, Truyên thông và Th 
thao các huyn, thành phô tuyên truyên, phô biên den cong chüc, viên chüc, 
nguYi lao dng thuc quyên quàn 1 các ni dung ti miic 1, phân II K hoach 
nay trên dia bàn t?àn tinh. 

- To chrc lông ghép các ni dung cong tác bInh dàng gii và vi sr tiên b 
cüa ph nü trong các Ip tp huân cho can b van hóa - xãhi xä, phuô'ng, thj 
trân, can b Phông Van hóa và Thông tin huyn, thành phô, tuyên truyên viên 
cüa các di chiêu bong lixu dng, di thông tin lu'u dng. 

- Tham mixu lira ch9n các san phâm van boa phát hành ye co s, trong do 
giàm 80% các san phâm van boa, các an phâm tuyên truyên mang djnh kiên 
giOi trên tong so san phâm van hóa duçc xác djnh cO djnh kiên giâi. 

3. Phông To chu'c - Pháp ch 
Tham muii rà soát, bô sung quy hoch can b, to nguOn can b nU, can b 

nt là ngisñ dan tc thiêu so trong co quan, don vj. Phôi hcip vâi SO, ngành lien 
quan to chrc các lcp tp huân cho can b van hóa - xã hi xA, phumg, tM trân ye 
cong tác bInh dàng giOi và vi si tiên b ciLia phii ni]. Cir can b tham gia các lcp 
ttp huân ciLia tinh và ciLia trung uang to chiLrc. 

4. Trung tam Van hóa tinh 
- Chi dto di tuyên tuyên luu dng xây dirng các chuong trInh tuyên 

truyên ye bInh dàng gii và phông, chông bo 1irc gia dInh theo ni dung 
tuyên truyên ti m%lc 1, phân II Kê hoch nay. 

- ChiLi trI, phôi hçip vi Phông Xây dirng nêp song van hóa và gia dInh, 
Phông Quàn l Van hóa tham rnuu, to chüc các hoat dng van hóa, van ngh 
gn vâi tuyên truyên ye bInh dàng gii và phông, chông bao 1irc gia dInh. 

5. Trung tam Phát hành phim và Chiu bong 
Th?c hin t& vic tuyên truyn truOc các bu& chiu phim nhm nâng cao 

nhn thirc, chuyên dOi hành vi ciLia ngithi dan, cong  dông, xã hi vi sir tiên b 
ciLia phi nCi, v bInh däng giOi và phông, chông bto lirc gia dInh. 

6. Thu vin tinh 
To chüc trung bay, gii thiu sách, báo, tp chi chiLi d ye phi nU, vi sir 

tin b ciLia phi ntt, ye gia dInh, phOng chOng bo lirc gia dInh và bInh dãng 
giâi vào các ngày k' nim: Ngày Quôc te ph nU (8/3), Ngày Gia dInh Vit 
Nam (28/6), ngày thành ltp Hi Lien hip Phii nü Vit Nam (20/10), Ngày 
quc t xóa bO bao  lirc dôi vi phii nü (25/il)... phiic vit btn d9c ti thu vin. 
Tang cung luân chuyen sách, báo, tp chI có ni dung truyên truyen ye blnh 
ding giôi và phông, chOng bo [crc gia dInh cho các thu vin, tü sách ca sâ. 
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7. Phông Van hóa vã Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyn 

thông và The thao các huyn, thành phô 
- Chi do, huàng dan di thông tin lu'u dng tuyên truyên, phô biên theo 

ni dung tuyên truyên ti miic 1, phân II Kê hoch nay den các tang ip nhân 
dan, chii tr9ng tuyên truyên ti các xã vüng sâu, vüng xa, vüng dan tôc thiu so. 

- To chüc triên khai thirc hin Tháng hành dng vi bInh dang giài và 
phông, chông bo 1irc trên cci s& giii tr ngày 15/11 den ngày 15/12/2020. 

- Hrnng dn các xã lông ghép các ni dung v bInh ding gió'i vào hot 
dng cüa các thiêt chê van hóa, hisóng tth miic tiêu gia dInh It con, no am, bInh 
dàng, tiên b, hanh  phic và ben vtrng; to chüc thirc hin các m1ic tiêu binh dàng 
giói và vi s11 tiên b cüa phit nü. 

Các don vj can cü chirc nãng, nhim vi, xây dimg k hoch trin khai thirc 
hin. Báo cáo kêt qua thirc hin 6 tháng (gü'i tru'ó'c ngày 5/6) và 1 näm (gü'i 
fru'óc ngày 5/12) ye S Van hoá, The thao và Du ljch dê tong hcip báo cáo Ban 
VI s1r tiên b cüa phi nt tinh theo quy djnh. 

Noi nhân: 
- UBND tinh (B/c); 
- So' LDTB&XH; 
- Lãnh dao So'; 
- Các PhOng TC-PC, QLVH, 
- TTVH tinh, TTPHP&CB, Thu vin tinh; 
- PhOng VH&TT, 
Trung tam VH,TT&TT huyn, thành phO; 

- Lu'u: VT, PhOng XDNSVHGD. 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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