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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-UBND, ngày 24/01/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện 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 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2027” (gọi tắt là Đề án 938); Ban Chỉ đạo Đề 

án 938 tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của Kế hoạch số 354/KH-UBND, ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện Đề án 938 giai đoạn 2018-2027; qua đó nâng cao kiến thức, kỹ 

năng và phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải 

quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan nhằm giảm thiểu những tác 

động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Phát huy nội lực, vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương, Hội 

LHPN các cấp trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. 

3. Các hoạt động thực hiện cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 

đề án, các vấn đề đặt ra, nguồn lực của từng đơn vị để xác định hoạt động. Tăng 

cường công tác phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, đơn vị; trong 

triển khai, chú trọng lồng ghép với các chương trình, dự án, cuộc vận động của 

địa phương, đơn vị. 

II. NỘI DUNG  

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và 

bảo vệ trẻ em (bao gồm phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm 

hại tình dục trẻ em); 

- Bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả nội dung mất cân 

bằng giới tính khi sinh); 

- An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật và giáo 

dục làm cha mẹ… 

Các huyện, thành phố triển khai tất cả các nội dung của Đề án; đồng thời 

căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chủ động xác định vấn đề xã hội cần ưu 

tiên tập trung giải quyết và bổ sung các vấn đề xã hội bức xúc khác hiện có tại 
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địa phương, nhất là phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phụ nữ đi làm 

ăn xa, … trong quá trình triển khai thực hiện đề án.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, giáo dục, 

vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động 

tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ: 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về các nội dung của Đề án 

trên phương tiện thông tin đại chúng; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn, 

tọa đàm, hội thi về các vấn đề: phòng, chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, 

trẻ em; an toàn vệ sinh thực phẩm; giải pháp đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ...  

- Xây dựng bản tin pháp luật, chuyên trang, chuyên mục, các sản phẩm 

truyền thông của ngành, địa phương, đơn vị về các nội dung can thiệp trong đề 

án trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hiện, xây dựng điển hình tốt, 

cách làm hiệu quả hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên 

quan đến phụ nữ để truyền thông, nhân rộng.  

- Xây dựng và phát huy mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư 

vấn viên là cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong chuyển tải thông điệp truyền thông; 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan giải quyết dứt điểm, có hiệu quả một 

số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại địa phương.  

2. Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ 

trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ: 

- Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án 

giai đoạn 2018-2027: Hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì 

được ít nhất 01 mô hình tư vấn, hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ 

làm căn cứ để tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 

quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên tại địa phương.  

- Rà soát, đánh giá các mô hình hiệu quả hiện có để phát triển, xây dựng 

thành mô hình truyền thông lồng ghép vận động phụ nữ tham gia giải quyết các 

vấn đề xã hội.  

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; hoạt 

động hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức 

pháp luật, giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao hiệu quả mô 

hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia 

đình. 

3. 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 đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về 4 vấn đề, gồm: 

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ 

em; phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm; giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết. 

Phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở. 
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- Rà soát, nhân rộng và xây dựng tài liệu dành cho báo cáo viên, tuyên 

truyền viên; tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình truyền thông, vận động 

phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục làm 

cha mẹ, tham gia giải quyết các vấn đề: Phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực 

gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, an toàn thực phẩm.  

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, nâng cao năng 

lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên nguồn, cán bộ các cơ quan, ban, ngành tham gia triển khai thực hiện đề án. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề 

án 

- Phát huy vai trò của từng phụ nữ trong giám sát việc thực hiện các chính 

sách, pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh… 

- Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện tại các địa phương 

liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và các nội dung đề án; đánh 

giá hiệu quả tác động, mức độ chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các 

nhóm đối tượng phụ nữ.  

5. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc vận động 

nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đề án:  

Tổ chức các hoạt động chia sẻ kết quả, vận động nguồn lực để triển khai 

các hoạt động của Đề án. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nhằm 

vận động, hỗ trợ nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đề án. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH. 

1. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên mô hình “Địa 

chỉ tin cậy tại cộng đồng”  

- Số lượng: 07 lớp, 50 người/lớp. 

- Đối tượng: Thành viên tham gia mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng 

đồng”. 

- Nội dung: Kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn quy 

trình phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc để đảm bảo quyền, lợi ích chính 

đáng cho phụ nữ và trẻ em. 

- Thời gian: 01 ngày/lớp, dự kiến tháng 5/2022.  

- Địa điểm: Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 huyện, thành phố. 

2. Hội nghị truyền thông tại cộng đồng  

- Nội dung: Truyền thông các kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia 

đình; phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên, phụ nữ 

cộng đồng.  

- Đối tượng: Hội viên, phụ nữ. 

- Số lượng: 07 buổi, 50 người/buổi. 

- Thời gian: quý II, III/2022. 

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố. 
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3. Tuyên truyền trên Chuyên trang Vì sự tiến bộ phụ nữ của Báo 

Ninh Thuận và xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Đài Phát thanh 

- Bài viết đăng trên Chuyên trang Báo Ninh Thuận:  

+ Số lượng: 02 bài. 

+ Thời gian: Quý II và IV/2022. 

- Chuyên mục phát trên Đài phát thanh của huyện, thành phố:  

+ Số lượng: 07 chuyên mục. 

+ Thời gian: Quý  III và IV/2022. 

4. Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên 

quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ; đánh giá việc thực hiện Đề 

án 

-  Số lượng: 5 cuộc. 

- Thời gian: Quý III/2022. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động cấp tỉnh được trích từ ngân sách 

nhà nước theo quy định và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) 

- Các hoạt động cấp huyện do UBND các huyện, thành phố cân đối bố trí 

ngân sách địa phương để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai có hiệu 

quả các hoạt động tại mục IV của kế hoạch này. 

- Lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHPN 

chuyên trách các cấp về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ 

phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động của Đề án năm 2022 gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tham mưu báo cáo triển khai thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022.   

2. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển 

khai thực hiện Kế hoạch trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương và 

hướng dẫn đơn vị thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách thực hiện các quy định 

về xử lý thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình lồng ghép triển khai hiệu 

quả các hoạt động của Đề án. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tổ chức đào tạo, tập 
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huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. 

- Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về 

đạo đức lối sống, tăng cường các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá, bồi dưỡng kỹ 

năng sống, kỹ năng xã hội nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường 

trong học sinh, sinh viên; chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm; kiểm tra, giám sát đánh 

giá các hoạt động. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo 

chí (Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Đài truyền thanh huyện, thành phố…) tuyên truyền các nội dung của Đề 

án; tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng 

truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về 

giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật; giáo dục cha mẹ; giáo dục gia 

đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực 

gia đình; 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.... 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án lồng ghép 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam. 

- Lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án trong quá 

trình thực hiện các chương trình, Đề án của ngành, nhất là Đề án “Đẩy mạnh 

công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay”; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; nâng cao năng lực 

cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.  

- Lồng ghép các hoạt động của Đề án vào Chương trình hành động vì trẻ 

em giai đoạn 2021-2030; phối hợp xây dựng mô hình truyền thông, tư vấn hỗ trợ 

phụ nữ tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 

7. Sở Y tế: Tăng cường quản lý Nhà nước về kiểm soát mất cân bằng giới 

tính khi sinh, an toàn thực phẩm; lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực 

hiện Chiến lược Dân số đến năm 2030; Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính 

khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”; Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm; phối 

hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật 

cho phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp triển khai các nhiệm 

vụ khác của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

9. Sở Tư pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép 

giới trong xây dựng pháp luật. 
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10. Công an tỉnh 

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt 

quan tâm công tác phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình, 

xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ 

nạn xã hội; phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2022 với 

các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của 

địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp Hội LHPN 

cùng cấp triển khai thực hiện Đề án theo quy định.  

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ của Đề án. 

12. Đề nghị các sở, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức thành viên  

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển 

khai lồng ghép các hoạt động của Đề án trong các Chương trình, Đề án liên 

quan. Tham gia giám sát việc thực hiện Đề án. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền, vận động nữ công nhân, viên 

chức, lao động và phụ nữ nói chung tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có 

liên quan; phối hợp với Hội LHPN tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nữ 

công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp... 

- Tỉnh đoàn: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động, 

hỗ trợ nữ thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; phối 

hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 

sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho học sinh, 

sinh viên. 

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, 

thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công; 

báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh) trước ngày 10/11/2022 để tổng hợp theo quy định./. 
 

 

 
Nơi nhận:                                                       
- TW Hội LHPN VN (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận TU; 

- Thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, TP; 

- Hội LHPN các huyện, TP; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NY  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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