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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 961 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2020

V/v hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến
bộ phụ nữ năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Căn cứ công văn số 02/CV-BVSTBPN ngày 08/4/2020 của Ban Vì sự tiến bộ
phụ nữ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm
2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung
cụ thể, phù hợp như sau:
1. Tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực
Giáo dục nhằm chuẩn bị cho bầu cử Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu
cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lồng ghép
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong hoạt động chuyên
môn tại đơn vị. Các kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo dục
cần đảm bảo mục tiêu: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ
chức đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%”.
2. Các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được
tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực
tế của đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nhân rộng
những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại đơn vị trong việc thực
hiện bình đẳng giới, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực giới trên cơ sở
giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Công tác bình đẳng giới, vì sự
tiến bộ phụ nữ được thực hiện có hiệu quả xuyên suốt trong năm, tập trung truyền
thông cao điểm trong Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6),
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày
15/11 đến ngày 15/12) và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, ngành và
địa phương.
3. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền,
triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại
trẻ em, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, Công ước Cedaw (Công
ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ) và các cam kết quốc tế có
liên quan khác; phối hợp rà soát, nắm tình hình và tham mưu ban hành các chính sách
ưu tiên cho cán bộ, công chức và người lao động là nữ phù hợp với đặc thù của từng
địa phương, đơn vị; phối hợp xác minh, nắm tình hình, xử lý nghiêm các vụ việc liên
quan đến bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, môi giới hôn nhân có yếu tố nước
ngoài xảy ra tại cơ quan, đơn vị; phối hợp bảo vệ, hỗ trợ kịp thời những nạn nhân bị
bạo lực, xâm hại; giới thiệu các dịch vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em thông qua các hoạt
động của Trung tâm Công tác xã hội, mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, cơ sở trợ

giúp nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết
hôn với người nước ngoài; cung cấp, công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ
phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
4. Giao phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra công
tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các đơn vị có vấn đề nổi cộm, tồn đọng
đối với phụ nữ và trẻ em; kiểm tra theo chuyên đề hoặc lồng ghép vào các nội dung
giáo dục khác; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
5. Giao phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT tham mưu công tác quy hoạch, tạo
nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng,
kiến thức, chuyên môn hoặc giới thiệu, tham mưu tạo điều kiện cho nữ lãnh đạo, quản
lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được tham
gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.
6. Các cơ sở giáo dục báo cáo định kỳ vào các thời điểm: Sơ kết trước ngày
25/5 và Tổng kết trước ngày 25/11 (theo mẫu). Báo cáo gửi về Sở GDĐT qua hệ thống
Văn phòng điện tử hoặc qua email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban VSTBPN Bộ GDĐT;
- VP. UBND tỉnh;
- Ban VSTBPN tỉnh;
- Sở LĐTBXH tỉnh AG;
- Hội LHPN tỉnh AG;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Võ Bình Thư
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Mẫu báo cáo
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..

…….., ngày

tháng

năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ …

1. Thống kê số liệu nữ công chức, viên chức
- Tổng số công chức, viên chức nữ của đơn vị: ….
Nội dung

TT

1
2
3
4

Đề cử tham gia cấp ủy
Kết quả tham gia cấp ủy
Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý
Được bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

5
6

Tổ trưởng chuyên môn
Công chức, viên chức nữ đạt trình độ
sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)
Công chức, viên chức nữ đã học tập
trung cấp lý luận chính trị trở lên

7

Số
lượng

Tỷ lệ

Ghi chú

(Lấy Số
lượng/Tổng số
CC, VC nữ)

Trưởng, Phó phòng
GDĐT; Hiệu trưởng,
Phó Hiệu trưởng các
trường; Giám đốc, Phó
Giám đốc Trung tâm
GDTX
Tổ trưởng, tổ phó

Ghi rõ số lượng trung
cấp, cao cấp

2. Khái quát công tác phối hợp giải quyết một số vụ việc bạo lực giới, xâm hại
trẻ em xảy ra tại cơ quan, đơn vị; nêu vai trò của đơn vị trong công tác phối hợp xử lý
(nếu có).
3. Những khó khăn, vướng mắc.
4. Đề xuất, kiến nghị
(Lưu ý: Báo cáo chỉ thống kê số lượng nữ. Nội dung 2, 3 và 4 chỉ báo cáo nếu có)
Nơi nhận:
- …..

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký và con dấu)
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