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Số:          /KH-BVSTBPN Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 77/KH-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Vì sự tiên bộ Phụ 

nữ (VSTBPN); 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội triển khai công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021;  

Ban VSTBPN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng 

giới VSTBPN Ngành GDĐT Hà Nội năm 2021 với những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

1.1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và 

hoạt động VSTBPN; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội 

liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố; 

1.2. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; tạo 

mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của 

nữ cán bộ, giáo viên ngành GDĐT Thủ đô trong mọi lĩnh vực của đời sống chính 

trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ 

nữ và nam giới; 

1.3. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cơ sở giáo dục theo 

tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng 

động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi của nữ cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc giữ gìn, phát 

huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu trong tình hình mới. 
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2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới 

và VSTBPN 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về tuyên 

truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới, VSTBPN: 

Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về 

bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 

20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình 

mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; các Chương 

trình, đề án, dự án về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 22 - CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy 

Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong 

tình hình mới và các văn bản của TW, Thành phố liên quan đến công tác bình 

đẳng giới, VSTBPN . 

- Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng 

tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 với các nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệt, sự 

đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về lợi ích, sự cần thiết 

của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của 

công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, 

hưởng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

- Đẩy mạnh các chiến dịch, các hoạt động truyền thông thường xuyên về 

bình đẳng giới, VSTBPN với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng 

đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thu 

hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới, hạn 

chế sự tái diễn của của tình trạng bất bình đẳng giới từ thế hệ này sang thế hệ 

khác; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ 

chức, cộng đồng và gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới, VSTBPN. 

- Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng 

tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác 

truyền thông, chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới vào các sản phẩm truyền 

thống và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa 

tốt. 

b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ 

năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN từ Thành phố 

tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lồng phép giới, bình 

đẳng giới; kỹ năng phân tích, sử dụng số liệu tách biệt giới trong một số nội dung 
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về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, chú trọng tập 

huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử 

cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực 

chính trị, chính quyền các cấp. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò 

của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên 

chức, người lao động quan tâm và tạo mọi điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, 

sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy được vai 

trò, vị thẻ của mình trong công tác. 

 - Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo thành viên các Ban soạn thảo, Tổ 

biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án có nội 

dung liên quan đến bình đẳng giới được tập huấn kiến thức về giỏi phân tích và 

lồng ghép giới. 

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển đội ngũ 

cộng tác viên tuyên truyền viện, bảo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc 

biệt là cấp cơ sở. 

c) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, quyết định, chương trình, 

kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về công tác bình đẳng 

giới và VSTBPN 

 - Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và 

thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, từng địa phương 

theo kế hoạch của Thành phố. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình 

đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh lực, nhất là lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, khai thác các nguồn lực chăm lo quyền lợi, đời sống của phụ 

nữ. 

- Ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả: Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2020-2030 (Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành); 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và các chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 938/QĐ- Tg ngày 

30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 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”; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017-2025”; Quyết định số 1898/QĐ TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2018-2025” ... Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình 
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đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2021 với 

mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy 

Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, 

đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, quan tâm rà soát, đánh giá tình hình cán 

bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy 

hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cán bộ nữ vào 

các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp đề xuất, kiến 

nghị theo hướng ưu tiên bố trí. 

d) Hoạt động của Ban VSTBPN 

- Tiếp tục tham mưu rà soát, kiện toàn nhân sự Ban VSTBPN các cấp khi 

có thay đổi; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban VSTBPN theo quy định 

duy trì hoạt động Ban VSTBPN theo Quy chế. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, 

quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các 

cấp, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Tăng cường kiểm tra hoạt động VSTBPN ở các đơn vị và cơ sở, tập trung 

vào các nội dung, cụ thể: Tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN, tình hình triển 

khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đển bình đẳng giới và 

VSTBPN, công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng 

cán bộ nữ, tình trạng bạo hình với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động 

tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ của ngành, địa phương; khó khăn, vướng 

mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác VSTBPN và bình đẳng 

giới. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa 

phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện công tác bình đẳng giới, VSTBPN 

a) Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức trong toàn Ngành 

về nội dung bình đẳng giới, VSTBPN; 
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 - Xây dựng các chương trình, dự án từ Thành phố đến cơ sở và triển khai 

thực hiện thực chất, thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện mục tiêu về bình đẳng 

giới. 

b) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính 

sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới trong ngành GDĐT 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1464/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời những văn bản mới của Đảng, 

của Nhà nước, Thành phố, Ngành về công tác bình đẳng giới VSTBPN; 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các 

cấp nhằm nâng cao kiến thức về vấn đề giới và nội dung luật pháp, chính sách về 

bình đẳng giới; 

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin tuyên truyền, tăng cường tổ chức 

truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền thông 

qua xuất bản phẩm, phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông 

tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. 

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ truyền thông, các cấp lãnh 

đạo và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên. 

c) Tăng cường các hoạt động của Ban VSTBPN 

- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục nghiêm túc tổ 

chức thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng 

chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban VSTBPN các cấp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động của Ban 

VSTBPN đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm giám sát việc thực hiện 

pháp luật chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ đồng thời phát hiện, 

đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong các lĩnh vực; 

- Tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban VSTBPN định kỳ 6 

tháng 1 lần và 1 năm; 

- Tiếp tục duy trì hoạt động Ban VSTBPN theo quy chế đã ban hành. Ban 

VSTBPN các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung Quy chế hoạt 

động cho phù hợp với tình hình thực tế; 

- Tổ chức gặp mặt nữ cán bộ ngày quốc tế 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 

20/10; 

- Tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban VSTBPN 

phòng GDĐT quận huyện thị xã và các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

d) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới 
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- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới 

và VSTBPN theo qui định hiện hành phù hợp với thực tế Ngành, đơn vị đảm bảo 

bố trí đầy đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp; 

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

bình đẳng giới VSTBPN từ thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về 

bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định, thực thi chính sách 

cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thành viên Ban VSTBPN các cấp. 

2. Tiếp tục thực hiện “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ 

nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học”; 

(tập trung tuyên truyền 4 phẩm chất của người phụ nữ) 

- Ban VSTBPN ở các cơ sở giáo dục tiếp tục thành lập, kiện toàn tiểu ban 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”; tăng cường phối 

hợp với các tổ chức, đoàn thể, trong nhà trường để triển khai có hiệu quả nội dung 

giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước; 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung 

hậu - Đảm đang” tới nữ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng phù hợp với các nhóm đối tượng, địa bàn, lứa tuổi; 

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, báo 

cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo 

đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

trong hệ thống giáo dục toàn Thành phố. 

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 

một số vấn đề xã hội liên quan đế phụ nữ 

- Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ 

của phụ nữ, nâng cao nhật thức về Bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, 

bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống mua bán người và các vấn đề xã hội bức xúc 

khác của phụ nữ; 

- Tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong 

sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng; 

- Chỉ đạo lựa chọn thành lập hoặc nhân rộng mô hình điểm vận động, hỗ 

trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải 

quyết các vấn đề xã hội có liên quan; 

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách; xây 
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dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới/bạo lực gia đình 

phục vụ cho hoạt động vận động chính sách. 

4. Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (sau khi có quyết định); Đề án phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

đến 2030 

Tổ chức thực hiện lồng nghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương theo kế hoạch chung của Thành 

phố. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược Quốc 

gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (sau khi Chính phủ Ban hành). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã 

- Căn cứ kế hoạch chung của ngành GDĐT Hà Nội và các văn bản hướng 

dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, Phòng GDĐT xây dựng và triển khai Kế 

hoạch tới các cơ sở giáo dục năm 2021; 

- Tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị và các cơ sở giáo dục theo địa bàn 

quản lý. 

- Các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt 

động của Ban VSTBPN ở các cơ sở giáo dục; 

- Đề xuất UBND quận, huyện, thị xã để bố trí kinh phí hoạt động của ban 

VSTBPN ngành GDĐT và  kinh phí hoạt động của ban VSTBPN các cơ sở giáo 

dục trực thuộc; 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch vào tháng 6 và 

tháng 12 hàng năm về Sở GDĐT và cơ quan cấp trên.  

2. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở 

- Thành lập Ban VSTBPN đối với những trường mới thành lập; kiện toàn 

tổ chức và hoạt động Ban VSTBPN kịp thời khi có thay đổi về nhân sự. Việc 

thành lập hoặc kiện toàn Ban được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban VSTBPN ngành GDĐT Hà Nội; 

- Căn cứ kế hoạch chung của ngành GDĐT Hà Nội và các văn bản hướng 

dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, xây dựng và triển khai Kế hoạch tại đơn vị 

Kế hoạch hành động VSTBN năm 2021 tại đơn vị; 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch vào tháng 6 và 

tháng 12 hàng năm về Sở GDĐT. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ 

Là đầu mối tiếp nhận thông tin báo cáo từ Ban VSTBPN các quận, huyện, 

thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở. Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch VSTBPN 
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giai đoạn 2015-2020. Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch VSTBPN năm 2021 

và giai đoạn 2021-2025. 

4. Phòng Kế hoạch tài chính Sở 

Bố trí nguồn kinh phí theo Kế hoạch để Sở GDĐT tổ chức triển khai công 

tác VSTBPN ngành giáo dục đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

5. Văn phòng Sở 

Phối hợp với Ban VSTBPN tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục cho cán bộ Hội, hội viên về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) 

năm 2019; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và 

các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, 

VSTBPN. Đặc biệt, quan tâm xây dựng các chương trình, sự kiện cộng đồng 

nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực 

chính trị nói riêng và vai trò, năng lực, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam nói riêng 

nhân các sự kiện, ngày kỉ niệm. 

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và các 

cơ sở giáo dục trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch triển khai của đơn vị; gửi Kế 

hoạch triển khai trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 

15/12/2021 về Sở GDĐT Hà Nội (qua Phòng Tổ chức cán bộ)./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT; 

- UBND Thành phố (để báo cáo); 

- Hội liên hiệp Phụ nữ TP; 

- Ban VSTBPN Thành phố;  

- Các đ/c Lãnh đạo Sở;  

- Các Phòng GDĐT Q,H,TX; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Phạm Xuân Tiến 
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