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KẾ HOẠCH 

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 năm 2020 của Sở Y tế 

 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 227/KH-BĐH ngày 13/4/2020 của Ban Điều 

hành Đề án 938 về 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” năm 2020. 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế, Sở Y tế xây dựng Kế 

hoạch “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” năm 2020 với các nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động cùng tham gia Đề án, chú trọng là các vấn đề liên quan đến 

phụ nữ trong ngành Y tế; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới thiết thực tại 

đơn vị; 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 đến phụ nữ nhằm giảm thiểu 

những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, 

góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Triển khai các hoạt động của Đề án gắn với thực hiện chủ đề năm “An 

toàn cho phụ nữ và trẻ em” và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ 

và trẻ em”. 

II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối tượng: Cha, mẹ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Y tế. 

2. Phạm vi triển khai: Các đơn vị Y tế trong tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Ban Giám đốc các đơn vị Y tế trong tỉnh kết hợp Công đoàn cơ sở tại 

đơn vị tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho toàn thể 

cán bộ - công chức - viên chức – người lao động thực hiện các nội dung liên 

quan đến các vấn đề: 

+ Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em) gắn với chủ 

đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. 
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+ Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, 

thực hiện tốt chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020, Đề 

án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018 – 2025 và Chiến 

lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2025;   

+ Tổ chức lồng ghép trong các buổi tuyên truyền hoặc kết hợp với các cơ 

quan liên quan tại địa phương tổ chức tư vấn tiền hôn nhân và sức khỏe sinh sản; 

+ Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động phụ 

nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, nâng cao kiến thức làm cha mẹ 

trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức về phòng 

chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống xâm hại tình dục 

trẻ em, phòng chống mua bán người...; 

+ Xây dựng, duy trì vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến 

thức, kỹ năng tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, 

trong đó chú trọng phát hiện, xây dựng những điển hình tốt, cách làm hiệu quả 

về mô hình an toàn thực phẩm phát triển kinh tế gia đình để truyền thông nhân 

rộng. 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh thực hiện báo cáo theo quy định về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 30/10/2020, theo địa chỉ 

thhanh02@angiang.gov.vn,  Sở Y tế tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án 938 tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) trước ngày 10/11/2020. 

III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí hoạt động lồng ghép kinh phí thực hiện vào các chương 

trình của đơn vị. 

Đối với công tác triển khai tư vấn đề nghị Ban Chỉ đạo hỗ trợ kinh phí 

theo quy định của Đề án. 

Trên đây là Kế hoạch 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 

năm 2020” của Sở Y tế An Giang./. 

 

 

 
Nơi nhận: 

- BĐH ĐA 938 (Hội LHPN tỉnh); 

- BGĐ - Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh; 

- Lưu:VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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