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V/v báo cáo công tác tuyên truyền về
Bình đẳng giới năm 2018

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Nhận được Công văn số 533/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 22/3/2019 của Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện mục
tiêu quốc gia về Bình đẳng giới năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo
kết quả thực hiện như sau:
1. Công tác triển khai
Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về Bình đảng giới và Vì sự tiến bộ
của phụ nữ và thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 1333/KH-UBND ngày 05/4/2018
của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của
Phụ nữ năm 2018 về triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ,
trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản như:
- Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 7/5/2018 về việc tuyên truyền
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Hướng dẫn số 9/HD-STTTT ngày 16/5/2018 hướng dẫn tuyên truyền đề án
“hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh bình
thuận, giai đoạn 2018 - 2025.
- Công văn số 817/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền
“tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở
giới” năm 2018.
- Kế hoạch số 58/KH-STTTT ngày 26/10/2018 tuyên truyền Đề án “hỗ trợ
phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” và 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
giao đoạn 2017-2027”.
Ngoài ra, tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền
thông định hướng nội dung thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí để góp
phần thông tin kịp thời, chính xác về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, giúp đỡ phụ nữ
khởi nghiệp và phòng, chống bạo hành phụ nữ và trẻ em.
2. Kết quả thực hiện
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Tạp chí Văn

nghệ Bình Thuận (Hội VHNT) bám sát nội dung yêu cầu Kế hoạch của UBND tỉnh
để có kế hoạch phối hợp với sở, ngành có liên quan tăng thời lượng phát sóng, số
lượng bài viết, mở rộng và nâng cao chất lượng tuyên truyền các chương trình,
chuyên trang, chuyên mục, các tác phẩm văn học về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ
của phụ nữ... Qua đó khẳng định, tôn vinh vị trí, vai trò và khả năng của phụ nữ trong
việc xây dựng, duy trì, phát triển kinh tế - chính trị - xã hội và văn hoá truyền thống
của Việt Nam.
- Phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền như cổ động trực quan,
bản tin, trên sóng truyền thanh, truyền hình; đồng thời tham mưu UBND các huyện,
thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Trạm truyền thanh cơ sở đẩy mạnh
tuyên truyền phổ biến các nội dung về bình đẳng giới. Qua đó, góp phần trong việc
định hướng, thay đổi hành vi ứng xử, suy nghĩ, thái độ và tình cảm của phụ nữ và
nam giới, xoá bỏ dần những định kiến giới trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời,
hướng dẫn các trạm Truyền thanh cơ sở xây dựng các chuyên mục hỏi đáp, tìm hiểu
về các Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các luật có liên quan khác phát trên hệ
thống loa truyền thanh, chuyển tải đến từng thôn, xóm, mỗi gia đình, góp phần giảm
thiểu tình trạng bạo hành trong gia đình.
3. Nhận xét chung
Nhìn chung, các cơ quan Báo, Đài, các đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác Bình
đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018 rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân
tại địa phương. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên, theo dõi,
giám sát các hoạt động thông tin tuyên truyền dưới góc độ quản lý nhà nước.
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông không được cấp kinh phí công tác
tuyên truyền về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Do đó, công tác tuyên
truyền chung chung về chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước
về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa xây dựng tài liệu tuyên truyền
theo từng chuyên đề phù hợp với phụ nữ của các địa bàn cơ sở. Công tác tuyên truyền
trên hệ thống thông tin cơ sở ở một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện
thường xuyên, liên tục.
4. Kiến nghị:
Quan tâm cấp kinh phí cho các nội dung tuyên truyền tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới và ý thức
trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân
trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ hoạch định chính sách các
cấp, các ngành, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về
vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa các hình ảnh

của nữ giới với các vai trò và nghề nghiệp khác nhau.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Bình đẳng giới
năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi Sở Lao động, Thương binh và xã
hội tổng hợp báo cáo chung./.
Nơi nhận:
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