
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:            Đắk Mil, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

 
KẾ HOAC̣H 

Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới  

giai đoạn 2021-2025 trường THPT Đắk Mil 

 

Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2021-2025 của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông;    

Trường THPT Đắk Mil xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược 

Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Muc̣ đích  

- Nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trong học sinh, cha mẹ học sinh 

và giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, 

trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, 

cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ 

em. 

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại 

cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng 

giới và trẻ em. 

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và 

trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

2. Yêu cầu  

- Xác điṇh cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện  

chỉ tiêu về bình đẳng giới của các đoàn thể trong nhà trường giai đoạn 2021-2025. 

- 100% các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng, 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực 

hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam 

giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của các đời sống xã hội, góp 

phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh và thực hiện thành công Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025   

- Chỉ tiêu 1: Thực hiện đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình 

giảng dạy trong nhà trường. 

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nam – nữ hoàn thành cấp trung học phổ thông đạt 85%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung 

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đaọ của cấp ủy Đảng, trách nhiệm lãnh đạo 

nhà trường trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện công tác bình đẳng 

giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy 

định về bình đẳng giới. 

1.2. Triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới như: Thực hiện  

việc đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy hoặc lồng 

ghép vào nội dung các môn học liên quan; đồng thời nâng cao năng lực cho giáo 

viên về giảng dạy các nội dung bình đẳng giới. 

1.3. Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức chuyên 

môn trong công tác quản lý và phát huy vai trò của của Ban Nữ công.  

1.4. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; nâng cao 

năng lực bộ máy quản lý trong nhà trường về bình đẳng giới.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong nhà trường nhà 

trường, góp phần xóa bỏ các định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của 

nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

2.2. Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa gắn với thúc đẩy bình đẳng 

giới trong gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

2.3. Bám sát hướng dẫn, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa nội 

dung về bình đẳng giới vào giảng dạy trong nhà trường. 

2.4. Quan tâm tạo điều kiện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 

vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhằm 

nâng cao trình độ học vấn, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội. 

2.5. Thực hiện lồng ghép giới trong các kế hoạch về giáo dục trong nhà 

trường.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với lãnh đạo nhà trường 

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể để đưa nội dung 

bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy, đầy mạnh công tác tuyên truyền trong 

nhà trường. 

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác truyền thông 

về giới, bình đẳng giới trên trang website của nhà trường. 

- Trong năm học tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện nội 

dung về giới, bình đẳng giới. 

- Chú trọng công tác giới thiệu qui hoạch trong các đoàn thể, chuyên môn để 

đảm bảo cơ cấu nữ. 

2. Đối với công đoàn và Ban nữ công  

- Tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên lao động thông qua các buổi sinh hoạt 

cơ quan, hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm. 

- Phát huy vao trò công tác Nữ công để phát động phong trào thi đua Giỏi việc 

nước đảm việc nhà, đề xuất biểu dương khen thưởng đối với đoàn viên lao động 

nữ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. 

3. Đối với Đoàn thanh niên 

- Xây dựng chương trình hành động của đoàn thanh niên gắn với các hoạt 

động tuyên tuyền về giới, bình đẳng giới. 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh trong 

các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. 

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm 

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt lớp gắn với công tác tuyên truyền giáo dục 

pháp luật cho học sinh, trong đó lồng ghép các chủ đề về giới và bình đẳng giới 

để học sinh nhận thức và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật. 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh để tư vấn tâm lý và báo cáo kịp thời với lãnh 

đạo nhà trường các vấn đề liên quan đến học sinh, cha mẹ học sinh ngoài khả 

năng và phạm vi giải quyết của giáo viên chủ nhiệm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thưc̣ hiêṇ Chiến lươc̣ quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021-2025 của trường THPT Đắk Mil, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về nhà trường 

trước ngày 01/12 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (báo cáo); 

- Các tổ chức, cá nhân (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Thanh Hiền 
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