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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình Truyền thông về Bình đẳng giới đến năm 2030

Thực hiện Quyết định sổ 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030;

Kế hoạch số 6088/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện

Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm

2030; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện với nội

dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

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,

doanh nghiệp 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. Đảm bảo hàng năm có hoạt động hưởng ứng Tháng

hành động vì bình đắng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đơn

vị truyền thông cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền

thông; các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân

biệt đối xử về giới.

Công tác truyền thông về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức, phát huy hiệu

quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phù hợp với điều kiện hiện tại

của Sở KH&CN.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước về Bình đẳng giới. Phổ biến nội dung các văn bản: Luật Bình đẳng giới;

Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày

20/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 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 ban

hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số

11973/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chiến lược

Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trong các đợt cao điểm, ngày

Lễ hàng năm như: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quổc tế hạnh phúc (20/3), ngày

Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo

lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12).
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Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển

hình trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phố biến về bình đẳng giới và các dịch vụ

hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình,

bạo lực trên cơ sở giới. Phổ biến áp dụng Bộ chỉ sổ về giới trong truyền thông; nâng

cao năng lực công tác tuyên truyền bình đăng giới cho đội ngũ báo cáo viên, người

làm công tác truyền thông.

2. Hình thức tuyên truyền và nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước về bình đẳng giới:

- Văn phòng Sở chủ trì, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN phối hợp.

- Tuyên truyền qua E-Office và trên Website Sở KH&CN.

- Thời gian thực hiện: 2022-2030.

2.2. Truyền thông trong các đợt cao điểm, ngày Lễ hàng năm

- Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- Viết tin, bài tuyên truyền trên Website Sở KH&CN.

- Thời gian thực hiện: Vào thời gian cao điểm, hưởng ứng ngày kỷ niệm.

2.3. Phổ biến kết quả đề tài khoa học và công nghệ liên quan bình đẳng giới, Vì

sự tiến bộ Phụ nữ:

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN;

- Viết tin, bài tuyên truyền trên Website Sở KH&CN và bản tin Khoa học, công

nghệ và Đổi mới sáng tạo;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III.  KINH PHÍ

Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ hàng năm trong thực hiện

nhiệm vụ tuyên truyền về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng/ đơn vị thực hiện tuyên truyền,

phổ biến về bình đẳng giới. Định kỳ báo cáo công tác tuyên truyền theo đề nghị của

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu các phòng/ đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung phân công./.

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH (VBĐT);

- Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VBĐT);

- Các phòng/ đơn vị (VBĐT);

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Phước Đức
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