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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Thông tin truyền thông và nâng cao năng lực thực hiện
Luật Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012
Thực hiện Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh
Đồng Nai về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ
của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh năm 2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
xây dựng Kế hoạch Thông tin truyền thông và nâng cao năng lực thực hiện Luật
Bình đẳng giới năm 2012 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước về bình đẳng giới, trong đó tập trung tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình
đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 đến các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc
chấp hành các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng
viên và nhân dân về công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
4. Cung cấp thông tin về Bình đẳng giới để người dân, đặc biệt là phụ nữ có
cơ hội tiếp cận, phát huy vai trò và hưởng thụ quyền bình đẳng trong mọi lĩnh
vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; khắc phục tư tưởng tự ti, an
phận, tăng cường đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ.
5. Cung cấp các văn bản liên quan đến bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của
phụ nữ ở Trung ương, cấp tỉnh và quốc tế cho các tổ chức, cá nhân quan tâm.
Chia sẻ những thông tin, bài học kinh nghiệm, tranh ảnh, câu chuyện, mô hình
bình đẳng giới… liên quan đến bình đẳng giới và VSTBPN trong tỉnh và tỉnh
bạn.
6. Yêu cầu thông tin truyền thông phải kịp thời, chính xác, nội dung và
cách thức truyền thông phải phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, phong tục tập
quán của địa phương. Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động tuyên
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truyền phổ biến pháp luật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội để đảm
bảo tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động Thông tin truyền thông
1.1. Xây dựng và phát sóng chương trình bình đẳng giới và VSTBPN trên
kênh ĐN1 của Đài Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Thời lượng chương trình 01
tháng 01 lần vào lúc 18:15 phút ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng.
1.2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục bình đẳng giới trên Báo Đồng
Nai. Thời lượng 01 tháng/01lần/12 tháng.
1.3. Duy trì và đổi mới phương thức hoạt động của trang Bình đẳng giới
trên website http://vieclamdongnai.net của Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội với mục đích cung cấp tới bạn đọc các văn
bản pháp luật của nhà nước, UBND tỉnh và quốc tế về bình đẳng giới và
VSTBPN, giới thiệu các gương tập thể, gia đình, cá nhân điển hình trong việc
thực hiện bình đẳng giới. Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của độc giả liên quan
đến chế độ, chính sách của pháp luật về bình đẳng giới.
1.4. Tổ chức ngày truyền thông về bình đẳng giới và văn hóa gia đình bao
gồm: hội thi nấu ăn với chủ đề “nam giới vào bếp” và các hoạt động truyền
thông như hội thảo, triển lãm, thông tin cổ động, biểu diễn văn nghệ đề tài gia
đình và bình đẳng giới.
1.5. Tổ chức Hội thảo gặp mặt nữ doanh nhân tiêu biểu, gia đình văn hóa.
1.6. Tổ chức Hội thi thuyết trình về bình đẳng giới.
1.7. Tổ chức gặp mặt nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình tiêu biểu tỉnh
Đồng Nai.
1.8 In ấn tài liệu và phát hành nội san bình đẳng giới Đồng Nai.
1.9. Tổ chức sơ tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2011-2012.
1.10. Đối tượng truyền thông:
- Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các ban, ngành thuộc các cấp
trong tỉnh
- Học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đồng Nai.
2. Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới.
2.1. Tổ chức tập huấn về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật cho cán bộ pháp chế các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và huyện.
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2.2. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động thực hiện bình
đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
cấp huyện và xã.
2.3. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho báo
cáo viên bình đẳng giới ở các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và huyện.
2.4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thanh tra cấp tỉnh và huyện về công tác
thanh tra bình đẳng giới theo Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;
2.5. Tổ chức tập huấn thống kê bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Luật
Bình đẳng giới cho cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã, phường.
2.6. Tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên báo đài và các cơ quan
truyền thông trên địa bàn tỉnh về truyền thông về bình đẳng giới.
2.7. Tổ chức tập huấn Luật Bình đẳng giới cho giáo viên một số trường
trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
2.8. Đối tượng tập huấn:
- Báo cáo viên bình đẳng giới và VSTBPN cấp tỉnh, huyện.
- Thanh tra các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện.
- Cán bộ pháp chế các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện.
- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn
tỉnh.
- Giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông .
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện hoạt động truyền thông và nâng cao năng lực cán
bộ, công chức, viên chức là 858 triệu đồng trong đó:
- Trung ương hỗ trợ 430 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh 428 triệu.
Có bảng phụ lục nội dung, thời gian, kinh phí thực hiện dự trù kèm theo Kế
hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Bình đẳng giới có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết các nội
dung truyền thông, tập huấn trình Giám đốc Sở phê duyệt và chủ động thực hiện
các hoạt động của kế hoạch.
Liên hệ với các Sở, ngành đoàn thể liên quan và các đơn vị, cá nhân cung
cấp dịch vụ để thực hiện các chương trình tập huấn, truyền thông nêu trên một
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cách khoa học, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn
vướng mắc báo cáo Giám đốc xin ý kiến giải quyết.
2. Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Bình đẳng giới trong công tác tập
huấn, truyền thông để đạt kết quả cao nhất.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các thủ tục liên quan để Phòng
Bình đẳng giới thanh, quyết toán các khoản kinh phí đúng quy định.
4. Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
phối hợp Phòng Bình đẳng giới duy trì và nâng cao chất lượng trang Bình đẳng
giới trên website http://vieclamdongnai.net một cách khoa học, dễ tiếp cận, tìm
kiếm thông tin.
5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã Long
Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực
hiện kế hoạch này.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động nâng cao năng lực cán bộ công
chức và thông tin truyền thông về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ năm 2012, yêu cầu Phòng Bình đẳng giới và các phòng ban liên quan nói
trên triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch đạt hiệu quả cao./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy Ban quốc gia VSTBPN Việt Nam;
- Vụ Bình đẳng giới;
- UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó Ban VSTBPN tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng BĐG;
- TT giới thiệu việc làm;
- Phòng Lao động, TBXH các huyện, TX, TP.
- Lưu: VT, BĐG.

(đã ký)

Lê Thị Mỹ Phượng

(BĐG-Quang)
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