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HƯỚNG DẪN
Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020
Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-LĐLĐ ngày 23/3/2020 của Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em
năm 2020; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình hướng dẫn
một số nội dung trọng tâm về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em
năm 2020, cụ thể như sau:
1.Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ
- Các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới năm 2006, những nội dung mới về bình đẳng
giới trong Bộ luật Lao động 2019, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban
Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, kết quả đạt
được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban
Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày
18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào
thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ giai đoạn 2010-2020.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CBNGNLĐ về công tác
bình đẳng giới, về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình, xã hội; về vấn đề
bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng tới đối tượng tuyên truyền vào nam giới,
đặc biệt là cán bộ công đoàn. Tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền,
tập trung vào các vấn đề nổi cộm trong xã hội như bạo lực trên cơ sở giới, xâm
hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình
đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020
theo chủ đề của năm.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CTTLĐ. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu,
xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ
CBNGNLĐ (2010 - 2020) gắn với thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ
nữ và bình đẳng giới. Quan tâm tỷ lệ nữ khi phát hiện, giới thiệu, xét chọn
CBNGNLĐ để tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CBNGNLĐ

tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CBNGNLĐ lần thứ X giai đoạn 2016-2020.
- Tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ. Chủ động tham mưu,
giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, tạo nguồn lãnh đạo, quản
lý ở các cơ quan, đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các vị trí
cán bộ công đoàn chủ chốt, ủy viên Ban Chấp hành. Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ
phụ nữ cùng cấp phát hiện, đề xuất, giới thiệu cán bộ nữ, nữ CBNGNLĐ tiêu
biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và 5 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu
của Kế hoạch hoạt động số 12/KH-TLĐ ngày 30/3/2016 của Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn (theo bảng biểu gửi kèm) và gửi về Thường trực Công đoàn
ngành trước ngày 30/4/2020.
2. Công tác dân số, gia đình, trẻ em
- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên
đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức thiết thực
như diễn đàn, hội thảo, hội thi, câu lạc bộ... tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách
nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con,
phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng
chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh
phúc và chăm lo tốt hơn cho con CBNGNLĐ. Tập trung vào đối tượng
CBNGNLĐ trong độ tuổi sinh đẻ, nữ CBNGNLĐ mang thai, nuôi con nhỏ.
- Tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội Phụ nữ đồng
cấp vận động nữ CBNGNLĐ thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ
nữ và trẻ em” và đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ
em”. Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện đối với nữ CBNGNLĐ có
hoàn cảnh khó khăn.
- Tăng cường thông tin, truyền thông và vận động về lợi ích của việc
khám thai định kỳ và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bú sữa mẹ hoàn
toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng.
Vận động CBNGNLĐ sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh; tổ chức
hoạt động tư vấn cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp cho
việc phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tuyên truyền vận
động CBNGNLĐ trước khi kết hôn đi tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.
- Tham gia giám sát, phản biện xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt
về bảo vệ trẻ em là con CBNGNLĐ. Tuyên truyền trong CBNGNLĐ về vai trò,
trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng

ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống
tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè.
3. Chủ đề các hoạt động
Các hoạt động trên tập trung vào chủ đề liên quan các dịp kỷ niệm như sau:
- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống
văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chủ
đề thực hiện nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày
31/12/2014: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo
đức, lối sống trong gia đình”.
- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 15/530/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các
ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.
- Tháng hành động vì trẻ em 2020 (từ 01/6-30/6): “Chung tay bảo vệ trẻ
em, phòng, chống xâm hại trẻ em
- Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) và các hoạt động hưởng ứng
Ngày Dân số Thế giới năm 2020: Tổng cục DS - KHHGĐ sẽ có hướng dẫn chi
tiết khi nhận được chủ đề từ Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
- Tổ chức Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và
hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần
giảm thiểu mất cân bằng giới tính khỉ sinh”.
- Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới (26/9): “Đảm bảo dịch vụ kế
hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”.
- Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt
Nam 26/12: “Nâng cao chất lượng dân số để phát trỉến bền vững đất nước”.
- Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở
giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm
hại phụ nữ và trẻ em ”.
Trên đây là một số nội dung trọng tâm trong công tác bình đẳng giới, dân
số, gia đình, trẻ em năm 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị
Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế tại địa
phương, đơn vị để cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả; báo
cáo kết quả thực hiện công tác trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về công
tác nữ công./.
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu: CĐN.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÁI BÌNH
CÔNG ĐOÀN ………………………………….
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Nội dung

Tổng số

Số liệu chung
Số CBNGNLĐ
Sô nữ CBNGNLĐ
Ban Nữ công quân chúng và Câu lạc bộ nữ công
CĐ câp trên trực tiêp Cơ sở
Số BNC quân chúng
Số ủy viên BNC quần chúng
Số câu lạc bộ nữ công
Công đoàn cơ sở
Số BNC quân chúng
Số ủy viên BNC quần chúng
Số câu lạc bộ nữ công
Công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lọi ích hợp pháp
chính đáng của LĐN
Số CĐCS có quy định có lợi hơn cho lao động nữ (hỗ trợ gửi
trẻ, mẫu giáo; tổ chức thêm 1 lần khám chuyên khoa phụ
sản....) năm 2019.
Số lượt nữ CBNGNLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia
đình, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ hoàn
cảnh khó khăn từ năm 2016 - tháng 6/2020
Số lượt con CBNGNLĐ được hỗ trợ học bỗng, tuyên dương,
khen thưởng từ năm 2016 - tháng 6/2020
Truyền thông nâng cao nhân thức về bình đẳng giới,
Số
dân số, gia đình, trẻ em (2016 - tháng 6/2020)
cuộc
Tập huấn về giới, BĐG, công tác nữ công cho cán bộ nữ
công công đoàn cơ sở.
Tuyên truyền về giới, bình đẳng giới cho CBNGNLĐ.
Tuyên truyền vê Dân sô - Gia đình - Trẻ em cho
CBNGNLĐ
Số CBNGNLĐ sinh con thứ 3 trở lên

Khu
vực
HCSN
và
DNNN

Lượt
người

Khu
vưc
ngoài
công lập

Lượt
người

V

Kêt quả thực hiện một số mô hình, hoạt động biểu
dương, khen thưởng từ năm 2016 - tháng 6/2020

1

Mô hình “Sức khỏe của bạn”

2

Tổ chức các hoạt động hè cho con CBNGNLĐ

Tổng
số

Lượt
người

Ghi
chú
Được tư
vấn, khám,
phát thuốc
Số con
được
dự

Hội nghị biểu dương gia đình, biểu dương nữ CBNGNLĐ,
cán bộ nữ công tiêu biểu

3

VI Khen thưởng phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm
việc nhà” hàng năm (từ 2015 - 2019)
1

người
được
biểu
dương
Cờ

BK
tập thể

BK
cá
nhân

Công đoàn cơ sở

VII Khen thưởng thực hiện NQ 6b/NQ-BCH và Chỉ thị
03/CT-TLĐ nhân dịp tổng kết 10 năm.

1 Công đoàn cơ sở

SỐ LIỆU NỮ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2017-2022 - tính đến 30/6/2020
Ủy viên
Ban Chấp hành
Đơn vị

Tổng
Số

Trong đó
nữ

Chủ tịch
Tổng số

Phó Chủ tịch

Trong đó Tổng
nữ
số

Trong đó
nữ

CĐ …..
TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

