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KẾ HOẠCH
(Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi
nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm Ngày Quốc tế hạng phúc 20/3)
- Căn cứ Chương trình hoạt động toàn khóa của Công đoàn Giáo dục tỉnh Đăk Nông;
Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động kỷ
niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác nữ công của ngành, Ban nữ công trường
THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chưc như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuốc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp Phụ nữ Việt
Nam trong thời kỳ đổi mới, phát huy năng lực, sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; nâng cao nhận thức của đội ngũ CBGVLĐ về ý nghĩa, chủ đề của Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20/3, thúc đẩy sự quan tâm của gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình
hạnh phúc, bền vững.
- Động viên nữ CBGVLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề
nghiệp, hăng hái thi đua xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” góp
phần nâng cao vị thể của nữ CBGVLĐ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN:
1. Hình thức tổ chức:
- Tổ chức tuyên truyền về “Bình đẳng giới trong gia đình”.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: tại phòng Giáo Viên trường THPT Hùng Vương.
3. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo nhà trường.
- Tất cả CBGVNV trong trường.
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III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
1. Bình đẳng giới là gì?
Là việc nam nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng
lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành
quả của sự phát triển đó.
Bình đẳng giới là nam và nữ đều được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức
khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn
hóa, xã hội, chính trị,... Bình đẳng giới có nghĩa rằng không còn sự phân biệt đối xử trên cơ
sở giới tính, phụ nữ và nam giới cùng có địa vị bình đẳng trong xã hội. Bình đẳng không có
nghĩa là nam giới và phụ nữ hoàn toàn như nhau mà là các điểm tương đồng và khác biệt
giữa họ được thừa nhận và tôn trọng.
Tại sao phải thực hiện bình đẳng giới? Thực hiện bình đẳng giới là đảm bảo quyền
con người. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Thực hiện bình đẳng giới đem lại lợi
ích cho phụ nữ và xã hội.
Điều 18 - Luật Bình đẳng giới quy định bình đẳng giới trong gia đình như sau: “Vợ
chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân
và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử
dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình; bình
đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình
cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình
phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con
gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui
chơi, giải trí và phát triển”.
2. Nội dung thực hiện bình đẳng giới trong gia đình
2.1. Các thành viên trong gia đình cùng nhau chia sẻ việc nhà
- Từ bao đời nay, người ta vẫn quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ. Đó là những công
việc vặt vãnh, không tên, nhẹ nhàng, đơn giản, ai làm cũng được. Chính nhiều phụ nữ cũng
còn cho rằng chỉ có mình mới làm tốt công việc nội trợ; có một số phụ nữ không khuyến
khích nam giới làm mà còn tỏ ra ái ngại khi thấy chồng hoặc con trai làm những công việc
nội trợ một cách vụng về.
- Nam giới ít khi làm việc nhà vì họ nghĩ rằng: Nam giới là trụ cột gia đình nên chỉ làm
việc lớn; nam giới làm việc vặt sẽ mất thể diện với mọi người trong gia đình, bạn bè, hàng
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xóm; trong khi phụ nữ làm việc nhà khéo hơn nam giới; Trách nhiệm của phụ nữ là sinh đẻ,
nuôi dạy con gắn với nội trợ trong gia đình; Mẹ nói năng nhẹ nhàng, tình cảm nên để mẹ dạy
con tốt hơn còn bố nóng tính, hay quát mắng con làm con dễ sợ và bố chỉ dạy con việc lớn.
Do vậy, nam giới không thường xuyên làm việc nhà, họ chỉ làm khi không có người phụ nữ
nào giúp; nhưng trong thực tế nam giới cũng có thể làm tốt các công việc như đi chợ, nấu
ăn, chăm sóc người già, trẻ con, người ốm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăm sóc, dạy
dỗ con.
- Cùng nhau chia sẻ việc nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích:
+ Đối với người vợ:
Nếu không được người chồng chia sẻ việc nhà thì người vợ phải làm quá nhiều việc
nhà, bản thân người vợ phải chịu nhiều thiệt thòi, sức khỏe giảm sút, gầy yếu, nhanh già hơn
chồng; có ít thời gian nghỉ ngơi, giải trí; thiếu thời gian học tập nên thiếu kiến thức về mọi
mặt; không có thời gian tham gia các hoạt động chung của cộng đồng, nên thiếu mạnh dạn,
tự ti, vị trí xã hội thấp dần; thiếu hiểu biết để cùng chồng bàn bạc các công việc gia đình và
xã hội; quan hệ vợ chồng thiếu đồng cảm.
Nếu được người chồng cùng gánh vác công việc gia đình, người vợ sẽ giảm gánh nặng
công việc, có thời gian học tập, tham gia hoạt động xã hội để nâng cao kiến thức, mạnh dạn,
tự tin trong cuộc sống, địa vị người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được nâng cao;
chị em có thời gian tham gia hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ; có thời gian
nghỉ ngơi, giải trí làm phong phú đời sống tinh thần, vui vẻ, trẻ lâu và không khí gia đình
hòa thuận, hạnh phúc.
+ Đối với con cái:
Khi người bố không chia sẻ công việc gia đình thì quan hệ tình cảm giữa bố và con ít
gần gũi, thiếu sự cảm thông; trẻ phát triển không toàn diện vì thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của
người bố; trẻ em trai chịu ảnh hưởng của tính gia trưởng và thiếu trách nhiệm; trẻ em gái trở
lên tự ti, mặc cảm, an phận.
Khi người bố tham gia nhiều hơn vào việc nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con cái; trẻ
phát triển cân đối, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn; con cái tự hào về bố, mẹ và gia
đình; con học tập gương bố để tự giác làm việc nhà; quan hệ tình cảm bố con gắn bó hơn;
trẻ sớm có hiểu biết về bình đẳng giới.
+ Đối với người chồng:

Trang 3

Người chồng cũng tự hào có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn; thông cảm hơn với
sự vất vả, khó khăn của người vợ; thạo việc gia đình và dạy con làm tốt hơn; là tấm gương
tốt cho con noi theo; có uy tín hơn đối với các con.
Do đó:
- Mọi người cần thay đổi quan điểm lạc hậu để nam giới chia sẻ công việc nội trợ, chăm
sóc dạy dỗ con. Các thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ cần mạnh dạn khuyến khích,
động viên nam giới cùng chia sẻ công việc gia đình.
- Nam giới sẽ tích cực chia sẻ việc nhà khi được gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm....
đặc biệt là người vợ động viên, khuyến khích.
- Nam giới làm việc nhà là việc làm đáng tự hào và có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào
sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội vì nó hỗ trợ phụ nữ có điều kiện tiến bộ và
bình đẳng, trẻ em được đảm bảo quyền lợi.
2.2. Vợ, chồng cùng nhau giáo dục con
- Vẫn còn các bậc cha mẹ quan niệm con gái chỉ cần học vừa đủ. Khi gia đình gặp khó
khăn về kinh tế hoặc thiếu lao động thì các bậc cha mẹ thường nghĩ đến việc cho con gái
nghỉ học, không xem xét khả năng các con. Một số bậc cha mẹ thường nghĩ rằng con gái là
con người ta nên ở nhà giúp đỡ bố mẹ một thời gian rồi đi lấy chồng.
- Nhiều ông bố không quan tâm tới việc việc học hành của con mà giao phó hoàn toàn
cho nhà trường và người mẹ. Nhiều ông bố cho rằng: bố nóng tính hay quát mắng con nên
dạy con thường làm con sợ, khó tiếp thu bài.
- Song thực tế nam giới hoàn toàn có khả năng làm tốt và làm chu đáo tất cả các công
việc giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện bằng cách hướng dẫn, khuyến khích, quan
tâm tới việc học tập của con như: Mua sách vở, đồ dùng học tập cho con; họp phụ huynh;
đưa con đi học; hàng ngày kiểm tra sách vở, nhắc nhở con học bài; giải đáp thắc mắc của
con; dạy con biết cách cư xử với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội; tâm tình, trò
chuyện với con; động viên, khen ngợi khi con làm được những việc tốt.
- Cả bố và mẹ phải hiểu rằng việc học hành là cần thiết đối với cả trẻ em gái và trẻ em
trai, việc phân biệt đối xử giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong giáo dục là vi phạm quyền trẻ
em.
2.3. Trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản
- Vợ, chồng có kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản sẽ tự tin, chủ động lựa chọn và
sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản có lợi nhất.
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- Phụ nữ được bình đẳng với nam giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình và chăm
sóc sức khoẻ sinh sản sẽ có sức khoẻ, trẻ trung, nhan sắc tốt hơn; bên cạnh đó người chồng
được hưởng hạnh phúc nhiều hơn do được vợ quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Gia đình có
điều kiện và cơ hội phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt hơn. Vợ, chồng có điều kiện tham gia
hoạt động xã hội, được tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn.
- Đời sống vợ chồng sẽ bền vững và hạnh phúc hơn khi cả nam và nữ đều chủ động tự
nguyện kiểm tra sức khỏe trước khi đăng kí kết hôn, để biết về nhau xem có ai bị mắc các
bệnh di truyền, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV… để sức khoẻ gia đình được
tốt hơn.
- Khi vợ mang thai người chồng cần: giúp vợ làm việc nhà; đưa vợ đi khám thai; đảm
bảo dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi, động viên tinh thần cho vợ; không để vợ tiếp xúc với
chất độc hại như phun thuốc trừ sâu…Sau khi sinh: vợ, chồng lựa chọn một biện pháp tránh
thai phù hợp; cùng chăm sóc, nuôi dạy con với tất cả tình yêu thương và khả năng tốt nhất;
cha và mẹ tạo điều kiện để các con được tiếp cận các thông tin về chăm sóc sức khoẻ sinh
sản vị thành niên.
2.4. Trong phòng, chống bạo lực gia đình
- Mọi người, đặc biệt là người chồng, phải chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến
chống phân biệt đối xử với phụ nữ để nâng cao sự hiểu biết mọi mặt, từ đó có hành vi đúng
đắn trong quan hệ ứng xử với vợ và người khác vì sự hoà thuận và hạnh phúc gia đình.
- Nam giới, người chồng hãy tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện rượu, nghiện
ma tuý, mại dâm,…
- Phụ nữ, người vợ chủ động tìm hiểu các quyền mà phụ nữ được hưởng theo quy định
của pháp luật, từ đó có hành vi đúng đắn trong quan hệ ứng xử với chồng và mọi người
trong gia đình.
- Người bị bạo hành cần báo ngay với với các tổ chức, cơ quan có chức năng để được tư
vấn và hỗ trợ giải quyết.
- Mỗi người dân khi phát hiện các trường hợp bị bạo hành phải báo ngay cho lực lượng
an ninh địa phương biết để xử lý kịp thời.
2.5. Vợ, chồng cùng tham gia bàn bạc, quyết định các vấn đề của gia đình như:
Phát triển kinh tế gia đình, mua sắm tài sản gia đình; định hướng nghề nghiệp
cho con…
3. Trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới trong gia đình
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3.1. Trách nhiệm của gia đình
- Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham
gia các hoạt động về bình đẳng giới.
- Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia
đình.
- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn.
- Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động
và tham gia các hoạt động khác.
3.2. Trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ:
- Tích cực học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới; đồng thời là
thành viên tích cực tuyên truyền về bình đẳng giới nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã
hội về bình đẳng giới.
- Gương mẫu thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về
bình đẳng giới;
- Chia sẻ công việc gia đình cùng chồng con, các thành viên trong gia đình để có thêm
thời gian nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc sức khoẻ, tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi
mặt và trình độ chuyên môn nghề nghiệp;
- Tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ
thiện, quan tâm, ủng hộ giúp đỡ những phụ nữ khó khăn, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
- Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới; ủng hộ phụ nữ tham gia vào
các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ đảng, chính
quyền, nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ
chức và công dân.
3.3. Trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ
- Giáo dục, truyền thông và vận động xã hội thay đổi nhận thức về vai trò giới, bình
đẳng giới trong gia đình
- Tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình hội viên, phụ nữ thực hiện Luật Bình đẳng
giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình tới cán bộ, hội viên; tổ chức các hình thức truyền
thông về bình đẳng giới trong gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6; tháng hành động
bình đẳng giới;...
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- Xây dựng các mô hình sinh hoạt tổ nhóm hoặc câu lạc bộ phụ nữ; tổ chức các diễn đàn
trao đổi về bình đẳng giới; tổ chức thi tìm hiểu luật;...nhằm thu hút, nâng cao nhận thức cho
hội viên, phụ nữ và nam giới về bình đẳng giới; tập trung vào các nội dung như chia sẻ trách
nhiệm, chia sẻ quyền lợi giữa vợ và chồng, vai trò của nam giới trong chăm sóc sức khỏe
sinh sản, giáo dục con, phòng chống bạo lực gia đình;
- Tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và đội ngũ công tác viên, huy động cả
nam giới, trang bị kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới cho thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ
nữ cùng cấp.
- Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình,
bình đẳng giới.
- Tổ chức các hình thức biểu dương, nêu gương các gia đình, cá nhân thực hiện tốt bình
đẳng giới xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các gia đình phấn đấu đạt bình đẳng giới trong gia đình
như: hỗ trợ vốn, kiến thức để chị em có điều kiện khởi nghiệp tăng thu nhập khẳng định địa
vị kinh tế; hỗ trợ đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, khởi nghiệp; nuôi dạy con; tư
vấn và dạy nghề....
- Tham gia tích cực vào tổ hòa giải để kịp thời giải quyết những mẫu thuẫn vợ
chồng. Phối hợp với các ngành liên quan để phát hiện, ngăn chặn, can thiệp và xử lý
nghiêm những vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến quyền lợi phụ nữ trẻ em...
Trên đây là tổ chức hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 của Ban nữ công trường
THPT Hùng Vương.
Nơi nhận:
- CĐ ngành (để báo cáo)
- Lãnh đạo trường (để báo cáo)
- Lưu công đoàn

DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH CĐ

BAN NỮ CÔNG

Nguyễn Thị Cẩm Minh

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
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