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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kon Tum, ngày29 tháng 6 năm2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh
Kon Tum năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022;
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chiến
lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao Nhân dân thực
hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan
đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các chính sách an sinh xã hội,
nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bình đẳng giới, tạo mọi điều
kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh bám sát nội
dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, lồng ghép với các
sự kiện có liên quan để tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội về bình
đẳng giới.
- Nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực
tế tại địa phương, nhất là hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng
bào dân tộc thiểu số.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Trung
ương1 và địa phương2 về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao
Luật Bình đẳng giới; Nghị định 70/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bình đẳng giới; Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng
giới; Nghị định 125/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
1

2

nhận thức về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới góp
phần xóa bỏ các quan niệm, tư tưởng lạc hậu, định kiến giới.
- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả,
điển hình trong chỉ đạo, triển khai, phổ biến về bình đẳng giới và các dịch vụ
hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
- Chú trọng hoạt động tuyên truyền tại vùng miền núi, biên giới, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến
giới, vùng bị dịch bệnh, thiên tai.
- Đẩy mạnh thông tin các thành tựu trong lĩnh vực bình đẳng giới trên
toàn tỉnh và từng địa phương; kiên quyết đấu tranh với những thông tin xuyên
tạc sai lệch, thù địch trong và ngoài nước về bình đẳng giới và các chính sách
của Đảng và Nhà nước.
2. Hình thức
- Tuyên truyền trên báo chí: đăng tải, phát sóng tin, bài về bình đẳng giới
trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ; các cơ
quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương.
- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Trung tâm Văn hóa -Thể thaoDu lịch và Truyền thông, Đài Truyền thanh cấp xã, xe tuyên truyền lưu động,...
- Tuyên truyền cổ động trực quan: băng rôn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ
gấp, áp phích,...
- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, các
trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử các cơ quan, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố.
3. Chỉ tiêu
- Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn có ít nhất 03 tin, bài/quý tuyên
truyền về công tác bình đẳng giới.
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng và duy trì hiệu quả chuyên
mục bình đẳng giới.
- Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện, thành
phố chủ động thực hiện ít nhất 03 tin, bài/quý trên sóng phát thanh; thực hiện
hiện ít nhất 01 tin, bài/quý cộng tác với chuyên mục bình đẳng giới của Đài
Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
lĩnh vực bình đẳng giới; Quyết định số 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,...
2
Kế hoạch 662/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương
trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch
2684/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,…
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- Chủ trì, triển khai việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ
thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế
từng địa phương, từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền
tảng số trong các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục về chủ trương,
chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
- Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Tổ chức thanh tra,
kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản về công tác bình đẳng giới, xử lý
nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung
định kiến giới.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Xây dựng tài liệu truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực,
kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên
các cơ quan báo chí, truyền thông, cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên địa
bàn tỉnh.
- Phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp
luật mới ban hành về công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới hàng năm trên địa bàn tỉnh.
3. Các cơ quan báo chí địa phương
- Tăng cường thông tin, cập nhật tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng
ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương và địa phương; các
ngày kỷ niệm, ngày truyền thống (8/3), (20/10)...
- Thông tin về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt
công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phê phán các
hành vi đối xử, phân biệt giới, bất bình đẳng giới.
- Các cơ quan báo chí địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội xây dựng chuyên mục đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến
các chính sách pháp luật về bình đẳng giới, đảm bảo Chỉ tiêu.
4. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử
Cập nhật các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới. Đăng tải tin, bài phản ánh công tác bình
đẳng giới trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.
5. Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Truyền thông
- Căn cứ Kế hoạch này có hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với
đặc thù, điều kiện thực tế tại địa phương, phổ biến đến nhân dân cao nhận
thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
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- Chú trọng phát sóng tin, bài tuyên truyền, chuyển tải chủ đề, thông điệp
và hoạt động về công tác bình đẳng giới tại địa phương.
6. Thực hiện báo cáo
Các cơ quan báo chí địa phương và Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du
lịch và Truyền thông các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở
Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp báo cáo về Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội. (Các cơ quan báo chí trung ương thường
trú tại địa phương và cổng/trang thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền
thông tổng hợp theo hệ thống phần mềm theo dõi tin, bài).
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, Sở Thông tin và
Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở LĐ,TB&XH-Cơ quan TT Ban
VSTBPN (b/c);
- Sở, ban, ngành (t/h);
- Các cơ quan báo chí địa phương (t/h);
- Trung tâm VHTTDL&TT các huyện,
thành phố (t/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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Mai Thoan

