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Thực hiện Chỉ thị 36-CT/
TW của Bộ Chính trị, đến 
ngày 19/8, các đảng bộ, chi 
bộ cơ sở và cấp trên cơ sở ở 
Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ 
chức đại hội nhiệm kỳ 2015-
2020. Theo đánh giá của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội 
cấp cơ sở và trên cơ sở đã 
thành công tốt đẹp, thực sự 
nâng cao chất lượng, đảm 
bảo nội dung, thời gian theo 
quy định của Trung ương.

Xác định thành 
công của Đại 
hội Đảng các 
cấp là yếu tố 

then chốt để thực hiện thành 
công các mục tiêu, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2015-2020 và những 
năm tiếp theo, BTV Tỉnh ủy đã 
tập trung cao trí tuệ, tâm huyết, 
trách nhiệm chỉ đạo đảng bộ, 
chi bộ cơ sở và cấp trên cơ 
sở làm tốt khâu chuẩn bị, coi 
trọng đổi mới, đảm bảo chất 
lượng, nội dung của đại hội. 
Trên tinh thần đó, bên cạnh 
sự chỉ đạo trực tiếp, thường 
xuyên ngay khi tiếp nhận Chỉ 
thị 36-CT/TW của Bộ Chính 
trị, Hướng dẫn số 26-HD/
BTCTW của Ban Tổ chức 
Trung ương…, BTV Tỉnh ủy 
đã chỉ đạo các huyện, thành, 
thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc và 
các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của Tỉnh ủy cử cán bộ 
thường xuyên đôn đốc, hướng 
dẫn, kiểm tra giúp cơ sở thực 
hiện đúng quy trình, quy định, 
những vấn đề mới. Việc chuẩn 
bị báo cáo chính trị phải tổng 

kết sâu sắc kết quả thực hiện 
nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 
vừa qua, làm rõ nguyên nhân 
những yếu kém, khuyết điểm; 
đánh giá đúng những tiềm 
năng, thế mạnh; đề ra mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và các giải pháp cho nhiệm kỳ 
tới gắn với tinh thần dự thảo 
báo cáo chính trị của Đảng bộ 
tỉnh. Công tác xây dựng đề án 
nhân sự trình đại hội đảm bảo 
đúng nguyên tắc, quy trình, 
quy định của Trung ương, của 
Tỉnh ủy; lấy tiêu chuẩn, chất 
lượng làm chính, đồng thời 
đảm bảo các cơ cấu theo quy 
định. Đặc biệt, tập thể BTV 
Tỉnh ủy trực tiếp duyệt và dự 
đại hội 5 đảng bộ (2 đảng bộ 
cơ sở và 3 đảng bộ cấp trên cơ 
sở), đồng thời, mời tất cả các 
đồng chí bí thư đảng bộ trực 
thuộc tham dự 5 đại hội và kịp 
thời rút kinh nghiệm tại chỗ… 

Dưới sự chỉ đạo, hướng 
dẫn sâu sát của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, các huyện, thành, thị 
uỷ, đảng uỷ trực thuộc và cấp 
ủy cơ sở đã triển khai nghiêm 
túc, trách nhiệm và hoàn thành 
tốt các nội dung, chương trình 
đại hội. Thành công trước hết 
phải kể đến là báo cáo chính 
trị và các văn kiện tại Đại hội 
được thực hiện công phu về bố 
cục, nội dung, phương pháp 
lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến, 
nhất là  ý kiến kết luận của ban 
thường vụ cấp ủy cấp trên tại 
hội nghị duyệt của các đảng 
bộ, chi bộ. Không khí tham 
luận, thảo luận báo cáo chính 
trị ở nhiều đại hội sôi nổi, 
thẳng thắn, sâu sắc, có tính 
chiến đấu, đã tập hợp được trí 
tuệ của đông đảo cán bộ, đảng 
viên; tạo được không khí phấn 
khởi, dân chủ, đoàn kết... Đại 
hội các đảng bộ xã, phường, 

đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở:

thành công từ dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ
hà anh

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng và tỉnh Hà Tĩnh trao đổi, trò 
chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, 
nhiệm kỳ 2015-2010. 

Ảnh: Mạnh Hà
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thị trấn và huyện, thành phố, 
thị xã đã bàn và phân tích sâu 
vào những mũi trọng tâm, 
trọng điểm tìm hướng đi lên 
trong phát triển kinh tế - xã 
hội, chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp, thương mại dịch 
vụ, tái cơ cấu nông nghiệp; 
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây 
trồng, vật nuôi theo hướng sản 
xuất hàng hóa; lựa chọn các 
cây con chủ lực; tăng giá trị 
trên một đơn vị diện tích; tăng 
thu nhập bình quân đầu người, 
giảm tỷ lệ hộ đói nghèo; xây 
dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; 
xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh toàn diện, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh… 
Đảng bộ các doanh nghiệp đã 
đi sâu thảo luận tập trung nâng 
cao vai trò, vị thế trong lãnh 
đạo, chỉ đạo nhằm đạt hiệu 
quả sản xuất - kinh doanh, đổi 
mới công nghệ nâng cao chất 
lượng sản phẩm, mở rộng quan 
hệ hợp tác, liên doanh, liên kết 
và hội nhập kinh tế quốc tế... 
Đảng bộ, chi bộ các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp 
tập trung nâng cao chất lượng 
tham mưu, tổng hợp, học tập, 
nghiên cứu ứng dụng các thành 
tựu khoa học - kỹ thuật; sửa 
đổi lề lối làm việc, siết chặt kỷ 
luật kỷ cương hành chính gắn 
với thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. Các đảng bộ 
trong lực lượng vũ trang tập 
trung bàn sâu những nội dung 
nhằm nâng cao bản lĩnh chính 
trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 
thần sẵn sàng chiến đấu trong 
mọi tình huống, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của đơn vị…

Nhân sự cấp ủy được 
chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng 

đúng mức quy trình công tác 
bầu cử đảm bảo các tỷ lệ nữ, 
trẻ, đổi mới so với đầu nhiệm 
kỳ; nhân sự cấp ủy, bí thư, phó 
bí thư, ủy ban kiểm tra được 
thực hiện dân chủ, khách quan, 
đúng quy trình, hướng dẫn và 
được ban thường vụ cấp ủy 
cấp trên thẩm định phê duyệt 
chặt chẽ. Các đại hội thực hiện 
đúng Quy chế bầu cử trong 
đảng; bầu đủ, đúng định hướng 
ban chấp hành, ban thường vụ, 
đại biểu đi dự đại hội đảng bộ 
cấp trên. Cơ cấu cấp ủy nhìn 
chung đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ. 
Trình độ chuyên môn, lý luận 
chính trị được nâng lên so 
với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, 
(nhiệm kỳ 2015-2020) 20/20 
đảng bộ cấp trên cơ sở bầu 
đúng định hướng, đảm bảo 
cơ cấu, số lượng đã được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 
Số phiếu bầu cho ban chấp 
hành tập trung cao, trong đó 12 
đơn vị có kết quả bầu ban chấp 
hành đạt tỷ lệ phiếu trên 90% 
trở lên. Có 14/20 (70%) đảng 
bộ cấp trên cơ sở thực hiện 
việc bầu bí thư cấp ủy trực tiếp 
tại đại hội, trong đó tỷ lệ bí thư 
trúng cử với số phiếu 100% là 
5 đồng chí; số còn lại đều đạt 
số phiếu trên 96%. Về tỷ lệ nữ 
tham gia cấp ủy cấp xã 16,3%, 
cấp huyện 20,88%. Tỷ lệ nữ 
tham gia Ban Thường vụ cấp 
xã 9,4%, cấp huyện 12,1%.

Trước, trong và sau đại 
hội, cấp ủy cơ sở và cấp trên 
cơ sở đã phát động nhiều 
phong trào thi đua để vừa 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị năm 2015 của địa phương, 
cơ quan, đơn vị và tổ chức tốt 
việc tuyên truyền, cổ động lập 
thành tích chào mừng đại hội 
với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, tạo không khí phấn 

khởi, tin tưởng, trở thành đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong toàn thể cán bộ, đảng 
viên và nhân dân…

Dẫu còn một số hạn chế 
cần rút kinh nghiệm, song có 
thể khẳng định, đại hội cấp 
cơ sở và trên cơ sở ở tỉnh ta 
đã được tổ chức thành công 
tốt đẹp, tạo tiền đề, điều kiện 
thuận lợi để tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII. Theo Thông 
báo số 183-TB/VPTW của 
Văn phòng Trung ương Đảng, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ 
ngày 15-17/10/2015. Hướng 
về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, những ngày này, không 
khí thi đua lao động, sản xuất 
và các hoạt động chào mừng 
đang dấy lên sôi nổi ở các địa 
phương, đơn vị, doanh nghiệp 
trong toàn tỉnh. Đặc biệt, trên 
đà thắng lợi, tinh thần phấn 
khởi và tin tưởng, cán bộ, 
nhân dân tỉnh nhà đang ra sức 
phấn đấu đạt và vượt các chỉ 
tiêu, kế hoạch năm 2015: đẩy 
nhanh phát triển sản xuất kinh 
doanh, tiến độ các công trình 
dự án lớn; đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới; tăng thu 
ngân sách; giải ngân vốn đầu 
tư các dự án; tổ chức tốt các 
hoạt động văn hóa - xã hội, các 
ngày lễ lớn trong năm; đảm 
bảo quốc phòng - an ninh v.v... 
góp phần thực hiện thành công 
mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát 
triển nhanh, bền vững theo 
hướng văn minh, hiện đại.

h.a
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Là đơn vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông, với đa ngành, đa lĩnh vực 
về báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin, bưu 
chính viễn thông… Những năm qua, Sở thông 

tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực. Riêng đối với công 
tác thông tin, giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới, luôn 
được Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể xác định là nhiệm vụ 
quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình 
đẳng giới. Nhất là từ khi có Luật bình đẳng giới 2006, Nghị 
quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ 
trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đặc biệt là 
Nghị quyết số 57/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 
11-NQ/TW về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như Chương trình hành 

dương Hoài anH
Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở đã lồng ghép định hướng tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các cuộc giao ban báo 
chí hàng tháng để các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

bình đẳng giới - hiệu quả 
từ công tác thông tin, truyền thông

Những năm gần đây, 
thông tin, truyền thông hiện 
đại đang tác động mạnh đến 
toàn xã hội, cùng với sự phát 

triển của công nghệ thông 
tin và các phương tiện truyền 

thông đại chúng, công tác 
thông tin, truyền thông đã 

và đang tác động tích cực đến 
nhiều mặt của đời sống xã 

hội, có ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhận thức của các tầng 
lớp nhân dân, trong đó góp 

phần nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về bình đẳng giới.
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động thực hiện chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-
2020, thì nhiệm vụ thông tin, 
truyền thông về bình đẳng 
giới được Sở phối hợp chặt 
chẽ với các ngành, các đơn 
vị; là Ban VSTBPN tỉnh để 
đưa công tác truyền thông 
bình đẳng giới về cơ sở, đến 
thôn, xóm, khu dân cư. 

Xác định thông tin, 
truyền thông đại chúng là 
yếu tố then chốt để nâng 
cao nhận thức, vai trò trách 
nhiệm của các ngành, các 
cấp trong chỉ đạo thực hiện 
công tác bình đẳng giới và vì 
sự tiến bộ của phụ nữ; nâng 
cao chất lượng đời sống vật 
chất và tinh thần của phụ nữ, 
tạo mọi điều kiện để phụ nữ 
được tham gia vào các lĩnh 
vực của đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội… 
Sở thông tin truyền thông 
Hà Tĩnh đã thường xuyên 
có văn bản, hướng dẫn các 
cơ quan báo chí địa phương, 
Văn phòng đại diện, Phóng 
viên thường trú các báo 
Trung ương và tỉnh bạn có 
thông báo hoạt động trên địa 
bàn phối hợp với Ban vì sự 
tiến bộ của phụ nữ tỉnh và 
các Sở ban ngành cấp tỉnh, 
UBND các huyện, thị, thành 
phố bám sát các văn bản quy 
phạm pháp luật về bình đẳng 
giới, cũng như các Nghị 
quyết của TW và Chương 
trình hành động của tỉnh để 
xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền cụ thể của mỗi báo và 

mở các chuyện trang, chuyên 
mục về bình đẳng giới. Trên 
cơ sở chức năng nhiệm vụ 
của mình, Sở đã lồng ghép 
định hướng tuyên truyền về 
bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ của phụ nữ vào các cuộc 
giao ban báo chí hàng tháng 
để các cơ quan báo chí trên 
địa bàn tỉnh tuyên truyền 
các hoạt động liên quan đến 
lĩnh vực này. Nội dung, hình 
thức thông tin truyền thông 
được chú trọng vào các đợt 
cao điểm như ngày Quốc tế 
Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế 
lao động, ngày Gia đình Việt 
Nam (28/6), ngày Phụ nữ 
Việt Nam (20/10)... 

Để có hiệu quả hơn, 
hàng năm Sở đã phối hợp 
với Ban VSTBPN tỉnh ban 
hành Kế hoạch tuyên truyền 
về bình đẳng giới. Năm 
2015, Sở đã có Kế hoạch 
số 31/KH-STTTT “Tuyên 
truyền về bình đẳng giới 
và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
từ nay đến hết năm 2015”. 
Hướng dẫn các cơ quan báo, 
đài tăng thời lượng phát 
sóng, số lượng bài viết và 
nâng cao chất lượng tuyên 
truyền về bình đẳng giới; cử 
phóng viên theo dõi, tăng 
cường số lượng, cũng như 
chất lượng tin, bài, xây dựng 
phóng sự tuyên truyền, giáo 
dục về giới, bình đẳng giới; 
đẩy mạnh đa dạng hóa các 
loại hình tuyên truyền, giáo 
dục về giới trên sóng phát 
thanh, truyền hình, các ấn 
phẩm sách, báo, tạp chí và 

hệ thống truyền thanh cơ 
sở xã, phường, thôn, xóm, 
phù hợp với từng nhóm đối 
tượng và từng khu vực, góp 
phần nâng cao nhận thức 
của quần chúng nhân dân về 
bình đẳng giới và sự tiến bộ 
phụ nữ. Sở cũng phối hợp 
với Ban VSTBPN biên soạn, 
phát hành đĩa CD, tài liệu 
tuyên truyền về bình đẳng 
giới trên hệ thống Trạm 
truyền thanh cơ sở. Kết 
quả trung bình mỗi năm, có 
hơn 30 tin, phóng sự truyền 
hình chuyên về giới và bình 
đẳng giới được phát trên 
Đài phát thanh truyền hình 
tỉnh; hơn 150 tin, bài, phóng 
sự được báo Hà Tĩnh đăng 
tải theo chuyên mục nâng 
cao nhận thức về bình đẳng 
giới. Riêng đối với các báo, 
đài TW và tỉnh bạn, cũng 
thường xuyên có tin, bài chất 
lượng về bình đẳng giới và 
công tác phụ nữ. Điển hình 
là các bài viết, phóng sự về 
gương phụ nữ giúp nhau 
phát triển kinh tế, gương 
lao động nữ “giỏi việc nước 
đảm việc nhà”, việc làm cho 
lao động nữ..v.v… Những 
bài viết, phóng sự này, được 
Sở kịp thời cập nhật lên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh 
về bình đẳng giới, vì sự tiến 
bộ của phụ nữ…

Nhằm nâng cao chất 
lượng công tác thông tin, báo 
chí xuất bản và công nghệ 
thông tin, internet, phục vụ 
tốt nhiệm vụ truyền thông về 
bình đẳng giới, Sở thông tin 
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và truyền thông  tăng cường 
phối hợp với Đội phòng 
chống in lậu tổ chức công tác 
thanh tra, kiểm tra các hoạt 
động thông tin, báo chí, xuất 
bản báo, Tạp chí, Bản tin và 
các ấn phẩm văn hóa, thông 
tin của các Sở, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp, thông 
tin trên internet về bình đẳng 
giới. Trung bình, mỗi năm 
Sở tổ chức 2 cuộc thanh tra 
toàn diện về lĩnh vực này. 
Kết quả 100% tài liệu do Sở 
thông tin và truyền thông cấp 
phép xuất bản không có định 
kiến về giới, các sản phẩm 
thông tin trên địa bàn không 
vi phạm các quy định về bình 
đẳng giới, không có định kiến 
về giới…

Bên cạnh đó, Sở thông 
tin và truyền thông cũng làm 
tốt công tác truyền thông về 
giới, bình đẳng giới và vì 
sự tiến bộ của phụ nữ trong 
nội bộ cơ quan. Thông qua 
hoạt động của Công đoàn, 
Đoàn thanh niên đã thường 
xuyên tổ chức quán triệt cho 
đội ngũ cán bộ công chức, 
viên chức, các doanh nghiệp 
thuộc ngành học tập các văn 
bản quy phạm pháp luật, các 
quy định, chương trình hành 
động của các cấp về giới, 
bình đẳng giới và về sự tiến 
bộ của phụ nữ. Dẫu rằng Sở 
thông tin và truyền thông 
là đơn vị đặc thù, quản lý 
đa ngành, đa lĩnh vực, tiền 
thân là Sở bưu chính viễn 
thông thiên về kỹ thuật điện 
tử, với số lượng cán bộ nữ 

hạn chế… Nhưng Sở đã chú 
trọng công tác phát triển 
cán bộ nữ, hàng năm đều 
xây dựng kế hoạch đào tạo, 
nâng cao năng lực, trình độ 
cho cán bộ công chức, viên 
chức nói chung, cán bộ nữ 
nói riêng; luôn tạo điều kiện 
cho cán bộ nữ trong công tác 
chuyên môn, tổ chức đoàn 
thể để tự trau dồi, nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị cơ quan và hoàn 
thiện bản thân. Hàng năm, 
đã cử trên 60 lượt cán bộ 
nữ tham gia các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
nâng cao trình độ chính 
trị, chuyên môn nghiệp vụ; 
thường xuyên hỗ trợ, động 
viên về tinh thần, vật chất 
đối với cán bộ nữ. Đến nay, 
tỷ lệ cán bộ nữ công tác tại 
Sở chiếm tỷ lệ 32%, trong 
đó đã bổ nhiệm, cơ cấu cán 
bộ nữ đảm nhận các chức 
vụ lãnh đạo phòng chuyên 
môn, lãnh đạo các tổ chức 
đoàn thể trong đơn vị. 

Như vậy, có thể thấy 
rằng, hơn 8 năm triển khai 
thực hiện Luật bình đẳng 
giới, cũng như các Nghị 
quyết và chương trình hành 
động về thực hiện chiến 
lược quốc gia về bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, công tác thông tin 
và truyền thông ở Hà Tĩnh 
đã góp phần đặc biệt quan 
trọng để các cấp, các ngành, 
địa phương và nhân dân 
hiểu và thực hiện đúng chủ 

trương của Đảng và Nhà 
nước trong công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ; góp phần làm 
chuyển biến nhận thức và 
hành vi của cộng đồng dân 
cư về giới, bình đẳng giới 
và vị thế của phụ nữ trong 
giai đoạn mới. Để tiếp tục 
nâng cao hiệu quả thông 
tin và truyền thông về bình 
đẳng giới, Sở Thông tin và 
truyền thông đề nghị các 
cấp, các ngành từ tỉnh đến 
huyện, đặc biệt là cấp xã, 
phường và thôn xóm phối 
hợp với các cơ quan truyền 
thông làm tốt công tác tuyên 
truyền với nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú; tiếp tục 
tổ chức các lớp tập huấn để 
nâng cao nhận thức chính 
sách pháp luật về giới, bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ cho cán bộ công 
chức và các tầng lớp nhân 
dân, nhất là đối với cán bộ 
làm công tác truyền thông 
ở cơ sở; lồng ghép linh hoạt 
vào các kế hoạch chuyên 
môn của ngành và kế hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội 
của từng địa phương theo 
các chỉ tiêu, để công tác 
bình đẳng giới trở thành phổ 
cập, có chất lượng, tạo điều 
kiện cho phụ nữ Hà Tĩnh 
bình đẳng trong mọi lĩnh 
vực, vươn lên hội nhập và 
phát triển, nhất là phụ nữ ở 
vùng nông thôn, vùng sâu 
vùng xa.

D.h.a
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Thực hiện bình 
đẳng giới là yêu 
cầu cần thiết, 
khách quan, thể 

hiện xu thế phát triển và tiến 
bộ của loài người, là thước đo 
trình độ văn minh, văn hoá 
của một quốc gia, một dân tộc. 
Luật bình đẳng giới của nước 
CHXHCN Việt Nam ra đời là 
một tất yếu của lịch sử nhằm 
phát huy khả năng, đáp ứng 
yêu cầu nguyện vọng của phụ 
nữ trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước. Trong 
đó, bình đẳng giới trong phát 
triển kinh tế được xem là một 
mục tiêu quan trọng trong 
việc thúc đẩy bình đẳng giữa 
nam và nữ. Tại khoản 1 điều 

12 Luật bình đẳng giới đã cụ 
thể hóa quy định bình đẳng 
giới trong lĩnh vực kinh tế 
là việc:”Nam, nữ bình đẳng 
trong việc thành lập doanh 
nghiệp, tiến hành hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, quản 
lý doanh nghiệp, bình đẳng 
trong việc tiếp cận thông 
tin, nguồn vốn, thị trường và 
nguồn lao động”.

Để thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu bình đẳng giới 
trong phát triển kinh tế, trong 
5 năm qua, Hội LHPN Hà 
Tĩnh đã chỉ đạo các cấp Hội 
tập trung thực hiện phong 
trào phụ nữ giúp nhau phát 
triển kinh tế, giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông 

thôn mới và coi đó là nhiệm 
vụ trọng tâm, then chốt, góp 
phần quan trọng trong việc 
cải thiện, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của phụ nữ, tăng 
quyền năng kinh tế và nâng 
cao năng lực của phụ nữ; góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 
địa phương phát triển. 

Nhằm từng bước hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế, hàng 
năm Hội LHPN tỉnh đã bám 
sát các chủ trương, đề án của 
trung ương, của tỉnh về phát 
triển kinh tế, trong đó chú 
trọng triển khai Đề án “Tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp Hà 
Tĩnh theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền 
vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới”, lựa chọn các trọng 
tâm chỉ đạo, xác định rõ các 
sản phẩm chủ lực cần ưu tiên 
phát triển đối với từng vùng 
miền; thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động cán 
bộ, hội viên mạnh dạn đầu tư 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tập trung chăn nuôi, 
sản xuất các loại cây, con theo 
hướng liên doanh, liên kết; 
tổ chức ký kết chương trình 
phối hợp với các đơn vị sở, 
ban, ngành, đoàn thể, doanh 
nghiệp nhằm tranh thủ sự hỗ 
trợ về kỹ thuật, chuyên môn, 
kết nối nguồn lực, hỗ trợ phụ 

hội liên hiệp phụ nữ hà tĩnh
thúc đẩy bình đẳng giới 
trong phát triển kinh tế

Huyền tHương
Hội LHPN tỉnh

Đ/c Võ Kim Cự - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 
Đ/c Phan Cao Thành - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen 

và hoa cho các cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị Điển hình tiên tiến
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nữ phát triển kinh tế. 
Bên cạnh đó, Hội LHPN 

Hà Tĩnh tập trung khai thác và 
quản lý có hiệu quả chương 
trình tín dụng, tăng cường hỗ 
trợ để hội viên tiếp cận các 
nguồn vốn phù hợp với đối 
tượng và mục đích sản xuất, 
kinh doanh. Đến nay, Hội 
phụ nữ đang quản lý nguồn 
vốn gần 2.400 tỷ đồng giúp 
183.900 lượt hộ vay, trong 
đó có 42.520 doanh nghiệp, 
HTX, THT, hộ kinh doanh cá 
thể được tiếp cận nguồn vốn. 
Ngoài ra, Quỹ Tín dụng tiết 
kiệm của Hội hàng năm đã hỗ 
trợ nguồn vốn trên 65 tỷ đồng 
cho 20.320 lượt hội viên khu 
vực nông thôn phát triển kinh 
tế; hướng dẫn 3.929 hộ được 
tiếp cận với các nguồn vốn 
hỗ trợ lãi suất theo các quyết 
định của tỉnh, với số tiền vay 
303 tỷ đồng. Nhằm tạo nguồn 
vốn tại chỗ, Hội LHPN đã 
vận động, thu hút hội viên, 
phụ nữ, cộng đồng tham gia 
thực hành tiết kiệm giúp nhau 
giảm nghèo bền vững. Kết 
quả, trong 5 năm qua, các cấp 
Hội đã huy động tiết kiệm đạt 
trên 100 tỷ đồng, giúp 68.000 
lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó 
khăn vay phát triển kinh tế 
gia đình.

Cùng với việc khai thác 
tiếp cận các nguồn vốn, Hội 
tập trung các hoạt động nâng 
cao kiến thức về phát triển 
sản xuất, kinh doanh cho hội 
viên, phụ nữ để nhằm nâng 
cao hiệu quả việc sử dụng 
nguồn vốn. Trong 5 năm, các 
cấp Hội đã tổ chức 1.025 lớp 
tập huấn cho gần 60.000 lượt 

hội viên, phụ nữ tập trung vào 
các nội dung: kiến thức khởi 
sự, quản trị doanh nghiệp, 
quản lý kinh tế hộ gia đình; 
kinh tế hợp tác, kiến thức 
sản xuất, chăn nuôi theo sản 
phẩm chủ lực của tỉnh, các 
chính sách mới nhằm tạo 
cơ hội cho hội viên, hộ kinh 
doanh, doanh nghiệp, HTX, 
THT tiếp cận các định hướng 
phát triển kinh tế hàng hóa, 
nhận thức được vai trò, nắm 
bắt cơ hội, chính sách mới 
trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội đã 
chủ động phối hợp cùng các 
ngành chức năng triển khai 
thực hiện có hiệu quả Đề án: 
“Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo 
việc làm” giai đoạn 2010-
2015 phù hợp với điều kiện 
của địa phương; chú trọng 
gắn đào tạo nghề với tư vấn 
và giới thiệu việc làm, chuyển 
đổi nghề cho lao động nữ 
nông thôn, lao động nữ vùng 
tái định cư các dự án trọng 
điểm của tỉnh; phát triển nghề 
mới tại chỗ cho phụ nữ. Đồng 
thời hỗ trợ các đơn vị, cá nhân 
phát triển sản xuất kinh doanh 
theo hình thức tổ hợp tác, 
hợp tác xã, phát triển doanh 
nghiệp. Trong 5 năm, các cấp 
Hội đã phối hợp tổ chức tư 
vấn, giới thiệu việc làm, đào 
tạo nghề cho gần 15.000 lao 
động nữ; hỗ trợ xây dựng và 
thành lập 29 mô hình tạo việc 
làm sau đào tạo.

Cùng với nhiều hoạt 
động hỗ trợ tích cực của các 
cấp Hội, hàng ngàn phụ nữ đã 
nỗ lực vươn lên không cam 
chịu đói nghèo, mạnh dạn, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, áp dụng các tiến 
bộ KHKT vào sản xuất, làm 
giàu trên chính quê hương 
mình và ngày càng xuất hiện 
nhiều tấm gương phụ nữ tiêu 
biểu trên hầu hết các lĩnh 
vực: Công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, trồng trọt chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, 
dịch vụ cho thu nhập hàng 
chục tỷ đồng, góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế 
địa phương, tạo việc làm tại 
chỗ cho hàng ngàn lao động 
nông thôn. Họ thực sự trở 
thành những tấm gương phụ 
nữ tiêu biểu trong phong trào 
“Phụ nữ giúp nhau phát triển 
kinh tế”, xây dựng nông thôn 
mới - là địa chỉ tin cậy để chị 
em trong toàn tỉnh học tập, 
chia sẻ kinh nghiệm và nhân 
ra diện rộng. Cụ thể:

Trên lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, kinh doanh và dịch 
vụ: chiếm 85,2% nữ hộ kinh 
doanh cá thể (45.326), trên 
15%  doanh nghiệp do phụ nữ 
đứng chủ (589 doanh nghiệp 
nữ). Nhiều chị đã năng động, 
sáng tạo, mở mang các ngành 
nghề, dịch vụ mở rộng quy 
mô sản xuất theo hướng hàng 
hóa, đưa sản phẩm của đơn vị 
mình trở thành sản phẩm có 
thương hiệu và uy tín trên thị 
trường, giải quyết việc làm 
cho hàng trăm lao động, nhất 
là lao động nữ. Tiêu biểu như 
các chị: Nguyễn Thị Ánh Ngà 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phú Tài Đức; Phạm Thị Oanh 
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- Giám đốc Công ty TNHH 
Hồng Đức; Nguyễn Thị Tuấn 
-Giám đốc Công ty chế biến 
gỗ Thuận Lộc; Lê Thị Như 
Thủy - Giám đốc Doanh 
nghiệp mô tô Bình Thủy... 

Trên lĩnh vực phát triển 
kinh tế tập thể, trong 5 năm 
qua, các cấp Hội đã vận động, 
hỗ trợ xây dựng và nhân rộng 
được 51 hợp tác xã, 299 tổ 
hợp tác với trên 6000 thành 
viên tham gia. Với các loại 
hình hoạt động: liên kết chăn 
nuôi an toàn tại cộng đồng; 
sản xuất rau, củ, quả; kinh 
doanh dịch vụ; trồng nấm; 
thu gom rác thải... Các hợp 
tác xã, tổ hợp tác đã từng 
bước khẳng định vai trò của 
mình trong việc liên kết sản 
xuất, kinh doanh, tăng hiệu 
quả và năng suất lao động. 
Điển hình như: HTX An 
Khang (Phúc Trạch - Hương 
Khê); HTX dịch vụ tổng hợp 
Hà Phi; HTX dịch vụ tổng 
hợp Khánh Lộc (Can Lộc); 
HTX tiểu thủ công nghiệp 
thương mại dịch vụ Cẩm 
Thành (Cẩm Xuyên); THT 
chăn nuôi liên kết xã Hương 
Điền (Vũ Quang); HTX trồng 
rau, củ, quả công nghệ cao xã 
Thạch Văn (Thạch Hà)...

Trong sản xuất nông 
nghiệp, chị em đã năng động, 
sáng tạo tiếp thu và ứng dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng 
sản xuất hàng hóa, mạnh 
dạn đi đầu trong các lĩnh vực 
mới và khó, tận dụng, cải tạo 
những vùng đất hoang hóa 
bạc màu trở thành vùng sản 

xuất chuyên canh cho năng 
suất, thu nhập cao. Trong 5 
năm, toàn tỉnh đã xây dựng 
và nhân rộng 1.189 mô hình 
phát triển kinh tế với các loại 
hình chăn nuôi, trồng rau, 
củ, quả, trang trại tổng hợp 
do phụ nữ đứng chủ có thu 
nhập trên 100 triệu đồng/
năm. Điển hình là các mô 
hình sản xuất, chăn nuôi của 
các chị: Trần Thị Hợi - chủ 
mô hình chăn nuôi hươu xã 
Sơn Lĩnh (Hương Sơn); Trần 
Thị Hương - chủ mô hình 
phát triển kinh tế thôn Tân 
Tiến, xã Thạch Xuân (Thạch 
Hà); Nguyễn Thị Thanh - chủ 
mô hình kinh tế trang trại xã 
Thượng Lộc (Can Lộc); các 
mô hình của chị Bùi Thị 
Thao ở phường Đậu Liêu 
(TX Hồng Lĩnh), Trần Thị 
Đào ở xã Trường Sơn (Đức 
Thọ)... 

Trong lĩnh vực nuôi 
trồng, chế biến thủy hải sản, 
trước cơ chế thị trường chị 
em đã nhanh nhạy nắm bắt 
tình hình, mạnh dạn đầu tư 
vốn nuôi trồng, thu mua, chế 
biến hải sản phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu, giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động nữ. Đến 
nay, toàn tỉnh có 63 mô hình; 
tiêu biểu như: chị Nguyễn 
Thị Hạnh giám đốc Công 
ty trách nhiệm hữu hạn Sao 
Đại Dương; chị Phạm Thị 
Nhơn - Giám đốc HTX thu 
mua, chế biến thủy hải sản 
Thiên Phú (Thạch Kim - Lộc 
Hà); Lê Thị Loan - Giám đốc 
HTX thu mua, chế biến xuất 
nhập khẩu thủy hải sản Loan 

Hoan; Trần Thị Ngân - Chủ 
mô hình thu gom và chế biến 
hải sản xóm Bắc Lạc (Thạch 
Lạc - Thạch Hà)... 

Với tinh thần đoàn kết, 
sáng tạo, vươn lên làm giàu 
từ trên chính mảnh đất quê 
hương mình, đã có hàng ngàn 
phụ nữ vươn lên thoát nghèo 
bền vững. Thông qua phong 
trào, nhiều hội viên phụ nữ đã 
khai thác những tiềm năng, 
thế mạnh về đất đai, rừng đồi, 
mặt nước, mạnh dạn đầu tư 
sản xuất kinh doanh các mô 
hình trang trại, gia trại, chủ 
doanh nghiệp hướng vào sản 
xuất các sản phẩm chủ lực 
của tỉnh theo hướng liên kết 
hóa trong sản xuất, doanh 
nghiệp hóa trong chuỗi giá 
trị, xã hội hóa trong sản xuất 
và nguồn lực. Phong trào phụ 
nữ giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình đã thực sự là động 
lực thúc đẩy cán bộ, hội viên 
phụ nữ trong toàn tỉnh thi 
đua sản xuất, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh nhà; nâng 
cao vai trò, vị thế của phụ nữ 
trong mọi lĩnh vực đời sống 
xã hội; góp phần thực hiện 
có hiệu quả các mục tiêu 
bình đẳng giới trong phát 
triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu 
trong thời kỳ đẩy mạnh CNH 
- HĐH đất nước, từng bước 
thực hiện thắng lợi Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới trong 
giai đoạn hiện nay.

H.t



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 10 thaùng10/2015 9

Bình đẳng giới 
là một trong 
những yếu tố 
cơ bản để nâng 

cao chất lượng cuộc sống của 
từng người, từng gia đình và 
toàn xã hội. Đây được xem là 
một bộ phận cấu thành quan 

trọng của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, là cơ sở 
nền tảng của chiến lược phát 
triển con người của Đảng và 
Nhà nước. Xác định rõ điều 
này, các cấp ủy đảng, chính 
quyền trong tỉnh đã tập trung 
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 

thể, địa phương... đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền; kiện 
toàn, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Ban VSTBPN các 
cấp; tăng cường phối hợp, 
huy động tổng hợp các nguồn 
lực từ các chương trình, dự 
án... Tổng kết 10 năm thực 

bước tiến rõ nét
trong công tác bình đẳng giới ở Hà Tĩnh

MạnH Hà

Cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước” của Bộ Chính trị (khoá X) và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2011- 2020, những năm qua, Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện bằng các 
chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Nhìn lại chặng đường đã qua, dẫu còn nhiều khó khăn 
nhưng có thể khẳng định tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành công, tạo được những bước tiến rõ 
nét trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
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hiện Chiến lược quốc gia 
VSTBPN giai đoạn 2001-
2010, Hà Tĩnh là một trong 
những địa phương của cả 
nước được trung ương đánh 
giá cao khi hầu hết các mục 
tiêu, chỉ tiêu đề ra đều được 
thực hiện có hiệu quả; 23 /29 
chỉ tiêu đạt và vượt, trong 
đó có 12 chỉ tiêu vượt so với 
quốc gia. Quan trọng hơn, 
nhận thức và hành động của 
cấp ủy, chính quyền các cấp 
cũng như toàn xã hội về bình 
đẳng giới chuyển biến tích 
cực. Vai trò vị trí của phụ nữ 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội ngày càng được 
khẳng định.... Bình đẳng của 
phụ nữ trong việc làm, giáo 
dục, đào tạo, chăm sóc sức 
khoẻ được đảm bảo; khoảng 
cách bình đẳng giới dần được 
thu hẹp... 

Phát huy những kinh 
nghiệm, kết quả đạt được, 
ngay sau khi Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2011 – 2020 ra 
đời, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 3020/QĐ-
UBND phê duyệt Chương 
trình hành động thực hiện 
chiến lược với 7 Mục tiêu, 
22 chỉ tiêu và các giải pháp 
cụ thể. Trên cơ sở Chương 
trình hành động của tỉnh, 
các sở, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố, thị xã đã ban hành kế 
hoạch, chương trình hành 
động và giải pháp tổ chức 
thực hiện hàng năm và cả 
giai đoạn. Việc lồng ghép 
các mục tiêu bình đẳng giới 

được các sở, ngành triển khai 
thực hiện có hiệu quả. Công 
tác tuyên truyền, tập huấn, 
hướng dẫn về bình đẳng 
giới được triển khai đồng bộ 
từ tỉnh đến cơ sở và đạt kết 
quả rõ nét. Đặc biệt, Cuộc 
thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh 
với bình đẳng giới” đã nhận 
được sự hưởng ứng đông 
đảo của các tầng lớp nhân 
dân, học sinh, sinh viên với 
122.258 bài dự thi. Tổ chức 
bộ máy của Ban VSTBCPN 
các cấp được củng cố, kiện 
toàn theo  hướng dẫn số 03/
HD-BVSTBCPN của Ban 
VSTBCPN tỉnh. Hàng năm, 
Ban VSTBCPN tỉnh đều 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành các Quyết định thành 
lập các đoàn kiểm tra việc 
thực hiện công tác bình đẳng 
giới và VSTBCPN tại các sở, 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 
và huyện, thành phố, thị xã 
để biểu dương, khuyến khích 
các tập thể, cá nhân làm tốt; 
đồng thời chấn chỉnh, khắc 
phục kịp thời những tồn tại, 
hạn chế...

Với sự vào cuộc tích 
cực, đồng bộ của cả hệ thống 
chính trị và sự chuyển biến 
cơ bản về nhận thức của các 
tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh 
tiếp tục tạo được những dấu 
ấn tích cực trên các chỉ tiêu, 
mục tiêu về bình đẳng giới. 
Trước hết, sự tham gia của 
phụ nữ vào các vị trí quản 
lý lãnh đạo đã được cấp ủy 
đảng, chính quyền quan tâm 
triển khai thực hiện đạt kết 
quả, nhất là các nhóm chỉ tiêu 

về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 
và HĐND các cấp. Đến cuối 
năm 2014, toàn tỉnh đã có 48 
nữ thuộc diện Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quản lý; 27 nữ giữ 
chức vụ giám đốc, phó giám 
đốc sở, ngành, chủ trì cấp 
huyện và tương đương. Tỷ lệ 
nữ giữ chức vụ trưởng, phó 
phòng thuộc sở, ngành cấp 
tỉnh đạt 14,5%; trưởng, phó 
các đoàn thể chiếm 37%. Tỷ 
lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy 
đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015: 
cấp tỉnh đạt 16,35% (tăng 
1,78%), cấp huyện 16,26 %, 
cấp xã 17.8 % (tăng 2.1/%). 
Theo số liệu tổng hợp mới 
nhất của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ 
lệ nữ tham gia BCH Đảng 
bộ cấp xã và tương đương 
đạt 644/3.099 người (chiếm 
20%, tăng 2,2% so với nhiệm 
kỳ trước); tỷ lệ nữ tham gia 
Ban Thường vụ Đảng ủy cấp 
xã và tương đương: 79/861 
người (chiếm 9%); nữ giữ 
chức vụ Bí thư là 12 người 
(chiếm tỷ lệ 5%); nữ giữ chức 
vụ phó bí thư là 40 người, 
chiếm tỷ lệ 10%. Số xã, 
phường, thị trấn có tỷ lệ nữ 
tham gia cấp ủy trên 15% đạt 
trên 90%. Về tỷ lệ nữ tham 
gia HĐND nhiệm kỳ 2011 
- 2016: cấp tỉnh đạt 20%; 
cấp huyện đạt 28.91% (tăng 
2,56%); cấp xã đạt 22.8% 
(tăng 2,19%). Có 1 nữ Phó 
Chủ tịch HĐND là Ủy viên 
Thường trực HĐND tỉnh, 6 
đồng chí là chủ tịch, phó chủ 
tịch và ủy viên thường trực 
HĐND cấp huyện...
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Không chỉ cải thiện sự 
tham gia của phụ nữ vào 
lĩnh vực chính trị, mà cấp 
ủy, chính quyền, các tổ chức 
chính trị - xã hội cũng ngày 
càng quan tâm, có nhiều giải 
pháp rút ngắn khoảng cách 
về giới trong lĩnh vực kinh 
tế thông qua việc tăng cường 
khả năng tiếp cận các nguồn 
lực kinh tế, thị trường, cơ 
hội việc làm, bảo vệ quyền 
lợi chính đáng và hợp pháp 
về lao động... Theo đó, các 
cấp, các ngành đã tập trung 
chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt 
động tư vấn, giới thiệu việc 
làm cho lao động nữ; tổ chức 
ngày hội việc làm, hội chợ 
việc làm và sàn giao dịch 
việc làm; triển khai thực hiện 
có hiệu quả chương trình đào 
tạo cung ứng nguồn nhân 
lực cho khu kinh tế Vũng 
Áng, phối hợp với các doanh 
nghiệp, nhà thầu tại KKT 
Vũng Áng ưu tiên tuyển lao 
động nữ. Năm 2014, đã giải 
quyết việc làm cho 37.769 
lượt người, vượt 18% chỉ 
tiêu kế hoạch và tăng 25% so 
với năm 2013. Trong đó tỷ lệ 
nữ được giải quyết việc làm 
đạt 48% tổng số; số lao động 
nông thôn được đào tạo nghề 
6.080 người, đạt 110,55% kế 
hoạch trong đó nữ chiếm tỷ 
lệ 47,65%. Không chỉ là lao 
động, phụ nữ còn tham gia 
ngày càng nhiều vào vai trò 
quản trị, điều hành doanh 
nghiệp, HTX Hà Tĩnh hiện 
có 589 doanh nghiệp do phụ 
nữ đứng chủ, chiếm 15,23% 
tổng số doanh nghiệp toàn 

tỉnh. Tốc độ phát triển số 
lượng doanh nghiệp nữ bình 
quân 22,7%/năm, cao hơn 
tốc độ tăng bình quân doanh 
nghiệp toàn tỉnh 15%/năm). 
Về hộ kinh doanh cá thể, có 
45.362 hộ kinh doanh do chị 
em phụ nữ đứng chủ, chiếm 
trên 85% tổng số hộ kinh 
doanh trên địa bàn. Về mô 
hình sản xuất kinh doanh 
trong xây dựng nông thôn 
mới, toàn tỉnh có 2.648 mô 
hình được gây dựng từ những 
người phụ nữ, trong đó có 
338 mô hình loại lớn thu nhập 
trên 1 tỷ đồng, 205 mô hình 
loại vừa thu nhập từ 500 triệu 
đến 01 tỷ đồng và 2.105 mô 
hình loại nhỏ thu nhập 100-
500 triệu đồng; trong đó có 
những doanh nghiệp, doanh 
nhân nữ điển hình, tiêu biểu, 
được tặng nhiều bằng khen, 
danh hiệu của Trung ương 
và của tỉnh như: Chị Nguyễn 
Thị Hạnh (Giám đốc Công 
ty TNHH Sao Đại Dương), 
chị Bạch Thị Hường (Giám 
đốc Công ty TNHH Châu 
Tuấn), chị Nguyễn Ánh Ngà 
(Giám đốc Công ty cổ phần 
Tập đoàn Phú Tài Đức), chị 
Lê Thị Như Thủy (Giám đốc 
Công ty TNHH thương mại 
Kim Ngân). Và thực tế tại 
nhiều gia đình, phụ nữ đã trở 
thành những người mang lại 
nguồn thu nhập chính. Điều 
đáng ghi nhận hơn là, hầu hết 
đàn ông trong các gia đình 
này đều hết sức vui vẻ về các 
khoản lợi ích chính đáng mà 
người vợ đem về cho gia đình 
và tích cực chăm lo xây dựng 

gia đình hạnh phúc. Điều này 
còn chứng tỏ, không chỉ phụ 
nữ mà đàn ông cũng đang 
nhận thức tích cực về bình 
đẳng giới.

Cùng với vai trò trong 
chính trị, kinh tế, sự tham 
gia của phụ nữ vào các hoạt 
động giáo dục và việc tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cũng được thay đổi theo 
hướng tích cực, qua đó góp 
phần quan trọng cải thiện chất 
lượng nguồn nhân lực nữ. 
Trong suốt thời gian 5 năm 
qua, cùng với chính sách của 
UBND tỉnh về khuyến khích 
đào tạo, bồi dưỡng, thu hút 
và sử dụng nguồn nhân lực 
chất lượng, hàng trăm sinh 
viên nữ tốt nghiệp đại học 
loại giỏi và thạc sỹ được thu 
hút vào làm việc tại các sở, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 
UBND các huyện, thành phố, 
thị xã. Đến nay, số nữ có trình 
độ tiến sỹ: 4/39 người; thạc 
sỹ 298/827 người; đại học 
17.683/42.778 người; cao 
đẳng 13156/29.894 người. 
Trên lĩnh vực y tế, 100% 
Trạm y tế có nữ hộ sinh; 
100% phụ nữ mang thai được 
khám, kiểm tra sức khỏe, chất 
lượng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 
ngày càng được nâng cao. 
Từ chỗ được quan tâm, tạo 
điều kiện để nâng cao năng 
lực, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ và cải thiện về sức 
khỏe, lao động nữ ngày càng 
có cơ hội khẳng định vị thế 
của mình, tạo tiền đề căn bản 
để cải thiện sự tham gia của 
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phụ nữ trên các lĩnh vực quan 
trọng. Bên cạnh đó, Ban vì sự 
tiến bộ của phụ nữ, các cấp 
hội phụ nữ đã đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông, nâng 
cao vai trò trách nhiệm của 
nam giới trong việc chia sẻ, 
gánh vác công việc gia đình 
cùng với phụ nữ, tạo điều 
kiện cho chị em phụ nữ có 
thời gian tham gia công tác 
lãnh đạo, quản lý, học tập, 
nghiên cứu...

Bên cạnh những chuyển 
biến tích cực và kết quả đạt 
được, công tác bình đẳng 
giới và VSTBCPN trên 
địa bàn Hà Tĩnh thời gian 
qua vẫn còn bộc lộ không 
ít những tồn tại, hạn chế. 
Điều dễ nhận thấy nhất đó là 
nhận thức của một số cấp ủy, 
chính quyền về công tác bình 
đẳng giới chưa được quan 
tâm đúng mức, xem công 
tác bình đẳng giới và tiến 
bộ của phụ nữ là công việc 
của Hội LHPN, của Ban nữ 
công, không phải hoạt động 
của chính quyền. Việc phát 
hiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ 
nhiệm cán bộ nữ vào các vị 
trí lãnh đạo chưa tương xứng 
với vai trò, vị thế. Tỷ lệ nữ 
tham gia lãnh đạo, quản lý ở 
các cấp có tăng nhưng chủ 
yếu là cấp phó. Hoạt động 
của Ban VSTBCPN một 
số đơn vị, địa phương chưa 
rõ nét, trách nhiệm của các 
thành viên của Ban chưa 
được đề cao. Nguồn kinh phí 
chi cho hoạt động bình đẳng 
giới chưa đáp ứng yêu cầu. 
Vấn đề dạy nghề, giải quyết 

việc làm, nâng cao thu nhập 
cho lao động nữ, nhất là phụ 
nữ nghèo, phụ nữ ở vùng bãi 
ngang ven biển, vùng bị thu 
hồi đất đang còn nhiều khó 
khăn. Tình trạng bạo lực 
gia đình còn diễn biến phức 
tạp...

Để khắc phục những 
hạn chế nêu trên, bên cạnh 
tiếp tục quán triệt sâu sắc 
Nghị quyết số 11/NQ-TW 
của Bộ Chính trị, Luật bình 
đẳng giới, Luật phòng chống 
bạo lực gia đình v.v… đến 
tận các địa phương cơ sở, 
vấn đề cốt lõi cần tập trung 
thực hiện trong thời gian tới 
là đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của toàn xã hội 
về công tác phụ nữ và bình 
đẳng giới. Lồng ghép, huy 
động tổng hợp các nguồn 
lực từ chương trình, dự án 
và kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương để 
thực hiện các mục tiêu, chỉ 
tiêu về bình đẳng giới, nhất 
là tập trung giải quyết các 
vấn đề bức xúc như: chênh 
lệch tỷ lệ giới tính khi sinh, 
tình trạng bạo lực gia đình, 
việc làm cho lao động bị thu 
đất sản xuất, đào tạo nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực nữ. 

Cùng với đó, cần đẩy 
mạnh các hoạt động đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm, 
thực hiện các chính sách đảm 
bảo an sinh xã hội; ưu tiên, 
tạo điều kiện cho chị em phụ 
nữ trong học nghề, vay vốn 
giải quyết việc làm, xóa đói 

giảm nghèo; quan tâm hỗ trợ 
phụ nữ vùng nông thôn, phụ 
nữ vùng tái định cư tiếp cận 
với các chương trình dự án 
của Chính phủ và của tỉnh 
về dạy nghề, giải quyết việc 
làm, XKLĐ. Tiếp tục củng 
cố, kiện toàn, bổ sung kinh 
phí để nâng cao chất lượng 
hoạt động Ban VSTBCPN 
các cấp; đổi mới hoạt động 
chỉ đạo, điều hành, giao ban, 
sơ kết, tổng kết, nhân rộng 
mô hình, điển hình, những 
kinh nghiệm tốt trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ...

Dù vẫn còn không ít 
những khó khăn, hạn chế; 
song nhìn vào những kết 
quả, nét tươi mới trên chặng 
đường đã qua, có thể thấy 
công tác bình đẳng giới và 
VSTBCPN ở Hà Tĩnh ít 
nhiều đã dần giúp nhận thức 
của các giới về sự tham gia 
của mình vào các lĩnh vực, 
vai trò, tổ chức càng được 
cải thiện. Không chỉ là nữ mà 
nam giới cũng có nhiều thay 
đổi trong nhìn nhận vai trò 
của mình, của phụ nữ cũng 
như trách nhiệm của người 
đàn ông trong cộng đồng với 
nữ giới. Đó chính là kết quả, 
là cơ sở, là động lực, niềm tin 
để các cấp, các ngành hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu 
đã đề ra trong Chương trình 
hành động thực hiện Chiến 
lược quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2011 – 2020, 
góp phần xây dựng tỉnh nhà 
ngày càng giàu đẹp, văn 
minh. 

M.h
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Mô hình 
g i ả m 
thiểu tác 
hại của 

bạo lực trên cơ sở giới là 
một hoạt động nằm trong 
khuôn khổ Dự án 4 của 
Chương trình quốc gia bình 
đẳng giới giai đoạn 2011-
2015 về “Hỗ trợ thực hiện 
bình đẳng giới trong những 
lĩnh vực, ngành, vùng, địa 
phương có bất bình đẳng 
giới hoặc có nguy cơ cao 
bất bình đẳng giới”. Từ kết 
quả khảo sát, ý kiến của 
chuyên gia và phân tích các 
yếu tố liên quan, tỉnh đã 
thống nhất chọn xây dựng 
mô hình tại xã Thanh Lộc 
(Can Lộc) với nội dung chủ 
yếu là hoạt động truyền 
thông nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới nhằm 
giúp ngăn ngừa và giảm 
thiểu bạo lực trên cơ sở 
giới tại địa phương.

Trong thời gian đầu xây 
dựng mô hình, xã Thanh 
Lộc vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn như tình trạng vi phạm 
Luật hôn nhân và gia đình, 
Luật bình đẳng giới vẫn 
còn và tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ bạo lực gia đình và bạo 

lực trên cơ sở giới, tư tưởng 
định kiến giới vẫn còn, đội 
ngũ cán bộ phụ trách công 
tác bình đẳng giới còn thiếu 
thông tin và kiến thức về 
giới và bình đẳng giới … 
Qua 3 năm triển khai thực 
hiện mô hình, được sự quan 
tâm chỉ đạo của Đảng bộ và 
chính quyền cấp huyện và 
xã, đặc biệt là sự quan tâm  
chỉ đạo của cán bộ và lãnh 
đạo sở Lao động TBXH 
công tác bình đẳng giới, 
vì sự tiến bộ của phụ nữ, 
xây dựng gia đình văn hóa 
đảm bảo bình đẳng ,tiến 
bộ, hạnh phúc đã có nhiều 

chuyển biến tích cực.
Từ năm 2012 đến nay, 

được sự hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí Chương trình mục 
tiêu quốc gia về bình đẳng 
giới, xã Thanh Lộc đã triển 
khai xây dựng Mô hình 
ngăn ngừa và giảm thiểu 
tác hại của bạo lực trên cơ 
sở giới, xã đã thành lập Ban 
chỉ đạo gồm 9 thành viên 
do đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND xã làm Trưởng ban 
đồng thời thành lập Câu 
lạc bộ và Tổ phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới tại 
10 thôn, trong đó đồng chí 
Bí thư chi bộ hoặc Trưởng 

chuyển biến tích cực qua 3 năm thực hiện 
mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại trên 

cơ sở giới tại xã thanh lộc
ngô kiều oanH
Sở Lao động TBXH

Lễ ra mắt Câu lạc bộ “ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực 
trên cơ sở giới”
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thôn làm Chủ nhiệm, đồng 
chí Trưởng thôn làm Tổ 
trưởng, các đồng chí cộng 
tác viên Y tế, Công an viên 
làm thành viên. Các thành 
viên Câu lạc bộ nắm chắc 
tình hình địa bàn, phát 
hiện những trường hợp có 
nguy cơ bị bạo lực để tư 
vấn, hỗ trợ nạn nhân kịp 
thời khắc phục khó khăn 
gặp phải trong đời sống 
gia đình. Định kỳ hàng 
tháng, Câu lạc bộ tổ chức 
mời các thành viên của các 
hộ gia đình trong thôn đến 
tham dự sinh hoạt với các 
chuyên đề về 7 mục tiêu 
của chương trình quốc gia 
về bình đẳng giới tại quyết 
định 3020/QĐ-UBND ngày 
19/9/2011của UBND tỉnh 
Hà Tĩnh về việc ban hành 
Chương trình hành động 
thực hiện Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới tỉnh 
Hà Tĩnh giai đoạn 2011 
-2020 như tuyên truyền 
chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về 
bình đẳng giới, vì sự tiến 
bộ phụ nữ; tuyên truyền 
Luật Bình đẳng giới, Luật 
Hôn nhân và gia đình, Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình, Pháp Lệnh về dân số, 
Hương ước, quy ước khu 
dân cư, các quy định xử 
phạt vi phạm về bình đẳng 
giới, bạo lực gia đình và 
đặc biệt là lồng ghép vào 
tất cả các nội dung chuyên 
đề của các buổi sinh hoạt. 
Đây là một trong những 

hình thức tuyên truyền để 
người dân biết và thực hiện 
một cách có hiệu quả nhất 
để đạt được các mục tiêu về 
bình đẳng giới mà tỉnh Hà 
Tĩnh đang phấn đấu thực 
hiện. Thông qua các buổi 
sinh hoạt, ngoài cung cấp 
kiến thức về bình đẳng giới 
còn lồng ghép các chuyên 
đề khác như tư vấn giới 
thiệu việc làm cho con em 
xuất khẩu lao động nước 
ngoài, các hộ dân được vay 
các nguồn vốn chính sách 
ưu đãi để xây dựng các mô 
hình phát triển kinh tế nhỏ 
và vừa hay nêu gương điển 
hình, người tốt việc tốt, gia 
đình có con em chăm ngoan 
học giỏi và phê phán các 
hành vi vi phạm pháp luật, 
vi phạm pháp luật về bình 
đẳng giới với trên 700 lượt 
người tham dự (trong đó có 
320 nam,chiếm 45%). 

Sau hơn 3 năm hoạt 
động, các Câu lạc bộ đã tổ 
chức được hơn 300 buổi 
sinh hoạt cho nhân dân 
trong các thôn xóm và đã 
triển khai một số hoạt động 
như: tổ chức 5 lớp tập huấn 
cho tuyên tuyền viên nòng 
cốt tại địa bàn xã triển khai 
mô hình (120 người); tổ 
chức 6 buổi tuyên truyền 
cho nhân dân nhằm nâng 
cao kiến thức về bình 
đẳng giới, thu hút trên 160 
người/buổi nói chuyện 
chuyên đề; tư vấn trực tiếp 
qua đường dây nóng và tư 
vấn phục hồi tâm lý cho 2 

ca trong thôn... Ban chỉ đạo 
của xã phối hợp với Phòng 
LĐTBXH huyện và Ban 
VSTBCPN tỉnh tổ chức 
thành công hội thi “Tìm 
hiểu về Bình đẳng giới và 
phòng chống bạo lực gia 
đình” trong lực lượng các 
hội viên nòng cốt thuộc 10 
câu lạc bộ thuộc 10 xóm/
thôn trên địa bàn xã Thanh 
Lộc, tổ chức 3 buổi tọa đàm 
hái hoa dân chủ về bất bình 
đẳng giới, định kiến về giới 
cho toàn xã từ đó góp phần 
làm thay đổi nhận thức 
của người dân hiểu đúng 
về bình đẳng giới; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao; cung cấp 
kiến thức qua những câu 
hỏi đáp có quà tặng, cung 
cấp kỹ năng tổ chức đời 
sống gia đình, thực hiện 
đảm bảo bình đẳng giới cho 
người dân toàn xã. 

Từ các hoạt động của 
mô hình, nhận thức của cán 
bộ, thành viên Câu lạc bộ, 
thành viên các tổ “Phòng 
chống bạo lực giới” cùng 
toàn thể nhân dân tại địa 
bàn xã Thanh Lộc được 
nâng lên rõ rệt, nhất là nhận 
thức về giới, bình đẳng giới 
và phòng chống bạo lực gia 
đình. Nhiều bậc cha mẹ đã 
thay đổi quan niệm và cách 
đối xử giữa con trai với con 
gái trong gia đình. Nam giới 
đã có sự thay đổi trong cách 
cư xử với vợ con, có trách 
nhiệm hơn trong chia sẻ 
việc nhà, giáo dục con cái, 
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phòng tránh thai, thực hiện 
tốt kế hoạch hóa gia đình. 
Toàn xã đã không còn xảy 
ra việc lựa chọn giới tính 
thai nhi, ép con cái tảo hôn. 
Đặc biệt, các gia đình, chị 
em phụ nữ cảnh giác hơn 
đối với những lời dụ dỗ của 
kẻ xấu, tránh sa vào đường 
dây buôn bán người. Cán 
bộ và người dân nhận thức 
rõ hơn về tầm quan trọng 
của giáo dục các giá trị đạo 
đức, lối sống trong gia đình, 
cộng đồng, tạo môi trường 
thân ái, đoàn kết, biết cách 
giải quyết mâu thuẫn, hạn 
chế xung đột. Nhờ đó, mâu 
thuẫn gia đình, bạo lực giới 
giảm hẳn so với những năm 
trước (năm 2011: 5 vụ; năm 
2012: 3 vụ, năm 2013: 1 vụ; 
từ năm 2014 đến nay không 
xảy ra các vụ mâu thuẫn gia 
đình, bạo lực giới), tỷ lệ gia 
đình văn hóa của thôn, xã 

tăng lên (năm 2011: dưới 
60%, năm 2012: 75%, năm 
2013: 80%  và từ năm 2014 
đến nay luôn duy trì tỷ lệ 
90%). Đây là những kết 
quả đáng khích lệ, là những 
tín hiệu vui đối với toàn xã 
Thanh Lộc  để tiếp tục duy 
trì và nâng cao chất lượng 
các buổi sinh hoạt của các 
Câu lạc bộ tại các thôn.

Việc thực hiện Mô hình 
ngăn ngừa và giảm thiểu 
tác hại của bạo lực trên cơ 
sở giới, giúp người dân tại 
khu vực thực hiện dự án 
nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới, đặc biệt là bạo 
lực trên cơ sở giới, nguyên 
nhân và tác hại của bạo lực 
trên cơ sở giới và được tiếp 
cận ít nhất một hoạt động 
can thiệp nhằm giảm thiểu 
tác hại của bạo lực trên cơ 
sở giới tại cộng đồng. Cũng 
thông qua việc thực hiện 

mô hình nhằm xây dựng, 
hình thành và duy trì đội 
ngũ cộng tác viên làm công 
tác bình đẳng giới tại cơ sở.

Mặc dù thời gian thực 
hiện chưa dài, quá trình 
thực hiện còn bộc lộ những 
khó khăn, hạn chế, nhưng 
có thể khẳng định rằng: mô 
hình “Ngăn ngừa và giảm 
thiểu tác hại của bạo lực 
trên cơ sở giới tại xã Thanh 
Lộc” đã tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về công tác bình 
đẳng giới và VSTBCPN. 
Nhận thức của các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền và các 
tầng lớp nhân dân về bình 
đẳng giới và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới đã 
có những chuyển biến tích 
cực. Công tác truyền thông, 
giáo dục tới người dân đã 
được mở rộng, định kiến 
giới về phân biệt đối xử, 
tư tưởng “trọng nam, khinh 
nữ” từng bước được đẩy lùi 
cả về mức độ, nội dung và 
tính chất. Đây là những kết 
quả hết sức quan trọng, tạo 
môi trường, điều kiện thuận 
lợi để mọi người phát huy 
tốt vai trò, vị thế của mình 
trong giai đoạn mới, xây 
dựng gia đình văn hóa, góp 
phần xứng đáng vào công 
cuộc đổi mới quê hương, 
đất nước./. 

n.k.o

Ông Nguyễn Văn Sơn - TUV, P. Trưởng Ban Thường trực Ban 
VSTBPN tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB&XH trao giải tại hội thi Tìm hiểu 

luật bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình
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Ngành GD-ĐT 
Hà Tĩnh có số 
lượng nữ nhà 
giáo và lao 

động chiếm tỷ lệ trên 78%. 
Với lực lượng đông đảo, nũ 
CBVC-LĐ toàn nhành đã 
đóng vai trò hết sức quan 
trọng, góp phần xứng đáng 
trong việc đưa sự nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà 
liên tục trở thành đơn vị dẫn 
đầu toàn quốc, được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tặng Cờ thi 
đua xuất sắc. Kết quả này, 
phần nào minh chứng cho sự 
thành công của Ngành trong 
việc chỉ đạo thực hiện công 
tác vận động nữ và hoạt động 
vì sự tiến bộ phụ nữ trên các 
phương diện như sau:

Trước hết, để nâng cao 
nhận thức về giới và vai trò 
của phụ nữ trong gia đình và 
xã hội, ngành đã tăng cường 
đẩy mạnh các hoạt động với 
nhiều nội dung phong phú 
như: tuyên truyền về giới, 
bình đẳng giới, chính sách 
pháp luật liên quan đến nữ 
nhà giáo và lao động; đồng 
thời, tổ chức kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các chế độ 
chính sách đối với lao động 
nữ… Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức của nữ nhà giáo 
và lao động về chính sách, 
pháp luật về bình đẳng giới, 

trách nhiệm của các thành 
viên trong gia đình cùng chia 
sẻ công việc với chị em phụ 
nữ, tạo điều kiện để chị em 
vừa đảm đang việc nhà và 
làm tốt công tác xã hội.

Bên cạnh đó, ngành đã 
tích cực tham mưu cho cấp 
ủy trong việc quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng và bố 
trí sử dụng cán bộ nữ; quan 
tâm công tác đào tạo nguồn, 
cử nữ nhà giáo và lao động 
tham gia các khóa đào tạo về 
chuyên môn, lý luận chính 
trị, chú trọng đội ngũ cán bộ 
trưởng thành từ các phong 
trào quần chúng. Thông qua 
các hoạt động, nhiều chị đã 
trưởng thành, được cấp ủy 

Đảng, chính quyền, chuyên 
môn tín nhiệm đề bạt vào các 
cương vị lãnh đạo, quản lý 
các cấp.

Thứ hai, hằng năm, 
ngành đã xây dựng kế hoạch, 
triển khai cụ thể, chọn những 
điểm nhấn thích hợp để đẩy 
mạnh hoạt động vì sự tiến bộ 
phụ nữ. Các tài liệu, các bài 
viết về kinh nghiệm, phương 
pháp giảng dạy, tổ chức các 
hoạt động… được đăng tải 
trên trang Web của ngành 
và in thành văn bản gửi đến 
100% cán bộ nữ công, trên 
cơ sở đó các đơn vị nghiên 
cứu chọn mô hình phù hợp 
để triển khai. 

Ngành chọn việc xây 

hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ
ngành gd&đt

nHung quyên
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Công Hàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
HĐND huyện Đức Thọ trao thưởng cho các cá nhân Điển hình tiên 
tiến cho ngành giáo dục huyện Đức Thọ.
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dựng mô hình Câu lạc bộ nữ 
làm điểm nhấn; đồng thời 
tích cực chỉ đạo thành lập, 
nhân rộng các mô hình này 
từ ngành đến cơ sở. Các câu 
lạc bộ được tổ chức sinh hoạt 
có nề nếp, theo các chủ đề, 
chủ điểm như: hội thảo, toạ 
đàm, chăm sức khoẻ, sắc 
đẹp; kiến thức nuôi dạy con; 
kỹ năng giao tiếp, ứng xử; thi 
nữ công gia chánh, nét đẹp 
nhà giáo, cô giáo tài năng, 
duyên dáng… Đến nay, toàn 
ngành có 48 Câu lạc bộ nữ 
sinh hoạt có hiệu quả với các 
nội dung và hình thức phong 
phú, hấp dẫn góp phần giúp 
chị em sống tự tin hơn, yêu 
ngành, yêu nghề gắn bó với 
sự nghiệp “trồng người”.

Bên cạnh đó, ngành luôn 
chú trọng xây dựng mạng 
lưới cán bộ nữ công các cấp 
có năng lực, hiểu biết và có 
trách nhiệm làm nòng cốt cho 
các hoạt động.

Thứ ba, để các hoạt 
động có sức lan tỏa rộng 
lớn, ngành đã gắn phong trào 
“Giỏi việc trường, đảm việc 
nhà ” với phong trào “Phụ nữ 
tích cực học tập, năng động, 
sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc”; vận động chị em 
thực hiện các chuẩn mực của 
người phụ nữ Việt Nam trong 
thời kỳ CNH-HĐH đất nước 
gắn với cuộc vận động “Mỗi 
thầy cô giáo là tấm gương về 
đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Thứ tư, ngành GD-ĐT 
đã tổ chức tập huấn về “Bình 
đẳng giới, vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và các giải pháp 
nâng cao hiệu quả công tác 

nữ” cho các đồng chí là Thủ 
trưởng, chủ tịch công đoàn 
và trưởng Ban nữ công trong 
toàn ngành, đồng thời ra kỷ 
yếu với nhiều kinh nghiệm 
quý trong tổ chức hoạt động 
vì sự tiến bộ phụ nữ để các 
đơn vị tham khảo, học tập.

Thứ năm, tổ chức sơ kết, 
tuyên dương, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc công tác vận 
động nữ và hoạt động vì sự 
tiến bộ phụ nữ trong từng 
năm học.

Nữ nhà giáo và lao động 
ngành Giáo dục không chỉ 
“Giỏi việc nước” mà còn rất 
“Đảm việc nhà”, với vai trò 
là người “Giữ lửa” trong mỗi 
tổ ấm gia đình, các chị đã 
nổ lực cố gắng để vừa “Giỏi 
việc nước”, vừa “đảm việc 
nhà”. Từ nhận thức đúng đắn 
về vai trò của người phụ nữ 
trong gia đình, chị em đã phát 
huy truyền thống tốt đẹp của 
người phụ nữ Việt Nam, xây 
dựng gia đình có nền nếp, gia 
phong, quan tâm giáo dục các 
con chăm ngoan, học giỏi. Ở 
cơ quan, các chị là những 
người cán bộ, viên chức tích 
cực, năng động, sáng tạo; 
về với gia đình, họ là những 
người con hiếu thảo, người 
vợ đảm đang, người mẹ chu 
toàn trong các tổ ấm gia đình. 
Là người phụ nữ trong thời 
kỳ hiện đại, các chị đã có kế 
hoạch sắp xếp, bố trí việc 
nước, việc nhà một cách hợp 
lý, khoa học; đồng thời khéo 
léo trong vận động và lồng 
ghép tuyên truyền kiến thức 
về Bình đẳng giới để chồng 

con và người thân trong gia 
đình hiểu và cùng chia sẻ 
công việc nhà; xây dựng gia 
đình theo chuẩn mực “No 
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc” góp phần xây dựng 
nếp sống văn hoá ở từng khu 
dân cư. 

Hàng năm, có từ 2.200 - 
2.500 sáng kiến kinh nghiệm 
do nữ cán bộ, nhà giáo làm 
chủ đề tài, và đã được ứng 
dụng trong thực tiễn giảng 
dạy. Trong 5 năm qua, đã có 
1.288 lượt tập thể cá nhân 
nữ được tuyên dương, khen 
thưởng, đặc biệt, là có 7 chị 
được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 9 
chị được tặng thưởng Huân 
chương lao động các hạng; 
29 chị được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen, 433 chị 
được Bộ GD-ĐT, UBND 
tỉnh tặng Bằng khen, 58 chị 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp tỉnh; 16 chị đạt danh 
hiệu giáo viên giỏi cấp Quốc 
gia; 553 chị đạt cán bộ quản 
lý, giáo viên giỏi cấp tỉnh; 89 
chị được vinh danh điển hình 
tiên tiến trong toàn Ngành.

Những hoạt động 
VSTBPN của Ngành đã có 
tác dụng thiết thực trong việc 
thực hiên bình đẳng giới và 
động viên nữ nhà giáo và 
lao động trong ngành vượt 
qua khó khăn vươn lên hoàn 
thành sứ mệnh “Thay Đảng 
rèn người”; và ngày càng 
xuất hiện nhiều tấm gương, 
mô hình, điển hình tiên tiến 
có sức lan tỏa rộng lớn.

n.q
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Biến đổi khí 
hậu gây ảnh 
hưởng tới tất 
cả mọi người 

không phân biệt giai cấp 
xã hội, thành phần dân tộc, 
chủng tộc, tầng lớp hay giới 
tính. Việc lồng ghép giới vào 
REDD+ (Reducing Emission 
from Deforestation and 
Forest Degradation. Tạm 
dịch: Giảm phát thải từ mất 
rừng và suy thoái rừng) sẽ 
góp phần quan trọng vào 
việc giảm phát thải khí, tăng 
trữ lượng các bon rừng, bảo 
tồn đa dạng sinh học, đồng 
thời góp phần xóa đói giảm 
nghèo, bảo vệ môi trường và 
thúc đẩy phát triển bền vững 
ở Việt Nam.

nam giới và phụ nữ 
chịu ảnh hưởng như thế 
nào bởi biến đổi khí hậu?

Phụ nữ (đặc biệt là phụ 
nữ ở các nước nghèo) phụ 
thuộc tương đối cao vào 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên để sinh tồn và phát 
triển sinh kế. Do đó, phụ nữ 
thường dễ bị tổn thương do 
tác động của biến đổi khí 
hậu và thảm họa tự nhiên. 
Nam giới và phụ nữ khu vực 
nông thôn có vai trò, quyền 
và trách nhiệm cụ thể xác 
định khả năng tiếp cận của 
họ với các nguồn tài nguyên 

và việc sử dụng chúng, điều 
này nói lên sự dễ bị tổn 
thương khác nhau và quyền 
đưa ra quyết định khác nhau 
của nam giới và phụ nữ. Sự 
dễ bị tổn thương, đặc biệt là 
đối với phụ nữ nông thôn, 
càng trở nên phức tạp hơn 
do sự kỳ thị, phân biệt và bất 
lợi trong xã hội. 

Kiến thức, kỹ năng và 
việc sử dụng tài nguyên 
rừng của phụ nữ định hình 
kinh nghiệm của họ một 
cách khác nhau. Phụ nữ 
thường có kiến thức chuyên 
môn hóa cao về cây và rừng 
cũng như sự đa dạng của 
các loài cây, quản lý và sử 
dụng cho nhiều mục đích 

khác nhau. So với nam giới, 
kiến thức của phụ nữ có xu 
hướng được kết nối trực tiếp 
hơn với sức khỏe và sử dụng 
thực phẩm trong gia đình.

Tương tự, sự khác nhau 
giữa nam giới và phụ nữ 
trong việc sử dụng nguồn tài 
nguyên cũng như hiểu biết 
về nguồn tài nguyên rừng 

thường xác định vị thế kinh 
tế - xã hội của họ và định 
hình nên những động lực về 
quyền của họ. 

Phụ nữ dễ chịu tổn 
thưởng hơn nam giới bởi 
biến đổi khí hậu

Nghiên cứu chỉ ra rằng 
phụ nữ có khả năng phải 
chịu ảnh hưởng từ biến đổi 

lồng ghép giới trong giảm phát thải 
từ mất rừng và suy thoái rừng

Hà tHị lựu
UVTT Ban VSTBPN tỉnh - P. Trưởng phòng Việc làm - 

ATLĐ - Bình đẳng giới - Sở LĐTB&XH

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Nguyễn Huy Lợi thừa ủy quyền 
Chủ tịch nước trao Huân chương Dũng cảm cho chị Phan Thị Tuyên 
(vợ anh Tường)
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khí hậu và thảm họa thiên 
nhiên nặng nề hơn đàn ông. 
Các hoạt động văn hóa – xã 
hội mang tính kỳ thị, phân 
biệt, tỷ lệ phụ nữ đói nghèo 
cao và tiếp cận hạn chế với 
các quyền cơ bản là những 
nhân tố làm gia tăng sự tổn 
thương của phụ nữ. 

Do sự thiệt thòi và phụ 
thuộc của phụ nữ vào các 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên nên gánh nặng gia 
đình của họ càng tăng nhiều 
hơn. Thực tế phụ nữ sống 
trong đói nghèo ở các nước 
đang phát triển phải chịu 
gánh nặng không công bằng 
khi nói đến tác động của 
biến đổi khí hậu. Ví dụ như 
phụ nữ phải làm những công 
việc nhà, đi bộ xa hơn để lấy 
nước hay lấy củi, thức ăn 
chăn nuôi và các thảo dược 
và dược liệu khác từ các 
khu rừng xung quanh nơi ở. 
Gánh nặng việc nhà gia tăng 
làm cho phụ nữ không thể 
nghỉ ngơi đầy đủ, điều này 
dần dần có thể gây nên tác 
động xấu đến sức khỏe của 
phụ nữ. Tại một số nơi, biến 
đổi khí hậu có thể gây nên 
sự thiếu hụt tài nguyên và 
tạo một thị trường lao động 
không đáng tin cậy, buộc 
nam giới phải rời xa gia đình 
để đi tìm việc. Điều này 
thường gây nên hậu quả cho 
phụ nữ - những người bị bỏ 
lại với những trách nhiệm 
gia tăng về gia đình và việc 
đồng áng. 

Ngoài ra, sự thiếu tiếp 

cận và kiểm soát nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, kiến 
thức và công nghệ mới, tài 
chính và tín dụng cho phụ nữ 
đồng nghĩa với việc họ có ít 
hơn các nguồn lực để thích 
ứng với sự thay đổi thời tiết 
định kỳ và thay đổi theo 
mùa hay do thảm họa thiên 
nhiên. Hậu quả là những vai 
trò truyền thống được tăng 
cường và khả năng của phụ 
nữ trong việc đa dạng hóa 
sinh kế (và cùng với đó là 
khả năng tiếp cận các công 
việc tạo thu nhập của họ) bắt 
đầu mất dần. 

Quan sát cho thấy phụ 
nữ gặp khó khăn trong việc 
đảm bảo các quyền hưởng 
dụng của mình và ít tiếp cận 
được với cơ chế thị trường. 
Điều này chủ yếu do các giá 
trị xã hội và mang tính hệ 
thống đem đến sự phân biệt 
đối xử về quyền sở hữu và 
quyền về đất đai của phụ nữ, 
cùng với việc phụ nữ có ít 
kỹ năng, nguồn lực và khả 
năng linh động hơn so với 
nam giới. Nếu không có 
quyền sở hưởng dụng rừng 
được bảo đảm thì nguy cơ 
phụ nữ có thể sẽ không thực 
hiện được các quyền khai 
thác tài nguyên của mình

lồng ghép giới và 
REdd+ là vấn đề quan 
trọng 

Nghiên cứu về vai trò, 
trách nhiệm của nam giới và 
phụ nữ có thể giúp cải thiện 
kế hoạch hành động và chính 
sách dựa trên những bài 

học kinh nghiệm có được.  
Trong bối cảnh REDD+, 
cần phải có sự tham gia 
của cả nam giới và phụ nữ 
trong xây dựng kế hoạch và 
chính sách cũng như việc 
thực hiện chúng. Điều này 
được chứng minh bởi một 
thực tế là giữa nam giới và 
phụ nữ tồn tại sự phụ thuộc 
lẫn nhau về mặt sử dụng và 
quản lý tài nguyên rừng. 
Hơn nữa bất kỳ sự can thiệp 
nào về quản lý phù hợp với 
REDD+, ví dụ như tiếp cận 
hạn chế với tài nguyên rừng 
để giảm suy thoái rừng, đều 
có tác động tiêu cực đến 
khối lượng công việc hàng 
ngày của phụ nữ vì họ có 
trách nhiệm chính trong việc 
đáp ứng những nhu cầu sinh 
sống của gia đình. 

Với quan điểm trên, cần 
làm rõ những sáng kiến hay 
can thiệp trong BĐKH và 
REDD+ phải tập trung đặc 
biệt vào việc cung cấp thông 
tin cho phụ nữ và tạo khả 
năng cho họ tham gia tích 
cực vào quy trình ra quyết 
định và tham vấn cùng với 
nam giới. Điều này sẽ giúp 
tận dụng những tri thức và 
khả năng đa dạng của nam 
giới và phụ nữ để điều chỉnh 
sự dễ bị tổn thương một cách 
công bằng mà cả nam giới 
và phụ nữ đều phải đối mặt. 

Tính minh bạch và sự 
tham nhũng có liên quan 
tới giao dịch tài chính của 
REDD+ là những thành tố 
quan trọng khác đảm bảo sự 
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tham gia tích cực của phụ nữ 
để tuân theo các cơ chế đảm 
bảo an toàn trong REDD+. 
Phương pháp tiếp cận lồng 
ghép giới được mong đợi 
sẽ đảm bảo được tính minh 
bạch và trách nhiệm giải 
trình trong các giao dịch tài 
chính có liên quan đến quản 
lý rừng nói chung và trong 
REDD + nói riêng. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
phụ nữ dường như ít chấp 
nhận hối lộ và cũng ít tham 
gia vào các hoạt động phi 
pháp hơn, do đó họ có thể 
giảm nguy cơ tham nhũng 
xảy ra. Vì vậy áp dụng 
phương pháp tiếp cận bình 
đẳng giới có thể góp phần 
thúc đẩy sự phân bổ lợi ích 
công bằng giữa nam giới và 
phụ nữ cũng như có được sự 
quản lý tốt ở cấp địa phương

Củng cố vai trò của 
nam giới và phụ nữ cấp cơ 
sở trong biến đổi khí hậu 
và REdd+

Để tăng cường vai trò 
của nam giới và phụ nữ 
cấp cơ sở trong BĐKH và 
REDD+ cần thực hiện một 
số bước sau: 

1. Thừa nhận quyền của 
phụ nữ đối với nguồn tài 
nguyên rừng: 

Phụ nữ là người trực tiếp 
gắn bó với thiên nhiên, môi 
trường trong sinh hoạt hàng 
ngày. Phụ nữ không chỉ là 
một trong những tác nhân 
gây ô nhiễm môi trường mà 
còn là đối tượng nhạy cảm 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của 

việc ô nhiễm môi trường và 
suy thoái tài nguyên trong 
sinh hoạt sản xuất.  Bên cạnh 
đó, phụ nữ đóng vai trò quan 
trọng trong việc nuôi dạy trẻ 
em, là người có trách nhiệm 
về sự hình thành ý thức và 
tính cách của trẻ em trong 
quan hệ với môi trường. 

Phụ nữ đóng vai trò 
quan trọng trong quản lý 
rừng đặc biệt khi sự tham 
gia và vai trò ra quyết định 
của họ được thừa nhận trong 
khuôn khổ một tập hợp các 
quyền. Điều này cực kỳ 
quan trọng vì nếu không có 
các quyền đó thì tình trạng 
của phụ nữ và gia đình của 
họ có thể sẽ xấu đi. Có một 
số quan ngại rằng những 
nguồn tài chính rừng mới 
(dưới dạng REDD+) có thể 
khuyến khích chính phủ giới 
hạn hoặc nghiêm cấm người 
dân địa phương tiếp cận với 
rừng, hoặc có thể khuyến 
khích các thành phần tham 
gia khác sử dụng nguồn tài 
nguyên rừng. Tình huống 
như vậy sẽ có tác động trực 
tiếp đến việc làm thế nào lợi 
ích từ REDD+ và các sáng 
kiến tương tự sẽ được chia 
sẻ giữa nam giới và phụ nữ 
bởi vì nhìn chung phụ nữ có 
trách nhiệm chính phải thu 
lượm các nguồn tài nguyên 
rừng để phục vụ cuộc sống 
hàng ngày cho gia đình.

Mặt khác, thiếu rõ ràng 
trong hưởng dụng sẽ dẫn 
đế việc không chắc chắn 
trong tiếp cận đất đai, cây 

cối, carbon và các nguồn tài 
nguyên rừng khác cho phụ 
nữ, những người thường 
xuyên gặp bất lợi trong cả 
cơ chế truyền thống và thực 
tế. 

2. Phát triển năng lực 
của phụ nữ ở tất cả các cấp: 

So với nam giới, phụ nữ 
có xu hướng ít được tiếp cận 
với các nguồn tài nguyên, sự 
di chuyển, thông tin mới, cơ 
hội phát triển năng lực và thể 
chế tài chính cho các khoản 
tín dụng. Những hạn chế 
này làm giảm khả năng đóng 
góp hiệu quả của phụ nữ vào 
quá trình ra quyết định hoặc 
tham vấn có liên quan đến 
quản lý rừng. Ngoài ra hạn 
chế đó cũng góp phần làm 
tăng sự tổn thương của phụ 
nữ với khí hậu bao gồm cả 
thiên tai. Do đó thực tế này 
yêu cầu cần có sự tập trung 
mạnh hơn nữa vào phát 
triển năng lực của phụ nữ và 
những đồng minh liên quan 
của họ, các mạng lưới, diễn 
đàn về các lĩnh vực khác 
nhau của REDD+.

 Phát triển năng lực cần 
phải có cả những nhận thức 
cơ bản về biến đổi khí hậu và 
REDD+, kỹ năng đàm phán 
các điều khoản trong sự cam 
kết tham gia của họ vào các 
chương trình, chính sách 
quản lý rừng, quản lý quỹ, 
các lĩnh vực kỹ thuật như kỹ 
thuật ươm trồng cây rừng, 
đánh giá sinh khối, đo đếm 
carbon tích tụ, các phương 
pháp theo dõi và báo cáo...
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Trong lịch sử hình 
thành và phát 
triển của dân tộc 
Việt Nam, người 

phụ nữ đã có những đóng góp 
vô cùng quan trọng. Bước vào 
giai đoạn hội nhập, trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phụ nữ Việt Nam 
không ngừng phát huy vai trò 
của mình, trở thành động lực 
thúc đẩy sự phát triển chung 
của xã hội. 

Suốt chiều dài lịch sử dân 
tộc, phụ nữ Việt Nam đã có 
những đóng góp to lớn cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc và xây dựng đất nước. 
Ngay từ những buổi đầu lập 
nước, khi gặp nạn ngoại bang 
xâm lược, bà Trưng bà Triệu 
đã dấy binh khởi nghĩa đánh 
đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua 
hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại 
ghi nhận hàng vạn tấm gương 
phụ nữ, các chị, các mẹ không 
ngại gian khổ, không tiếc máu 
xương, sẵn sàng chiến đấu, 
lao động, hy sinh, cống hiến 
không chỉ cuộc đời mình mà 
cả con em cho độc lập tự do 
của Tổ quốc. Với hơn bốn 
vạn Mẹ Việt Nam anh hùng 
trong hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ đã đủ để cả dân tộc 
vinh danh cho người phụ nữ 
Việt Nam. Phát huy truyền 
thống “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”, phụ nữ Việt Nam 

tiếp tục vượt qua mọi thành 
kiến và thử thách, vươn lên 
đóng góp tích cực vào các 
hoạt động xã hội, duy trì ảnh 
hưởng rộng rãi vai trò của 
mình trên nhiều lĩnh vực như: 
tham gia quản lý nhà nước; 
tham gia xóa đói giảm nghèo; 
xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; 
tham gia phòng chống tệ nạn 
xã hội; thúc đẩy hoạt động đối 
ngoại nhân dân. Tiêu biểu như 
nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Chính phủ lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình; nguyên Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 
Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân… Có thể nói, vai 
trò của phụ nữ Việt Nam được 
thể hiện ngày càng sâu sắc 
và có những đóng góp quan 
trọng trong thành tựu của cách 
mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ hội 
nhập, người phụ nữ hiện đại 
cần nỗ lực rèn luyện phẩm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng, 
kỹ năng nghề nghiệp, tri thức 
khoa học công nghệ để đủ 
sức đáp ứng yêu cầu công tác 
trong thời kỳ hội nhập ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, hệ thống luật pháp, 
chính sách bảo vệ phụ nữ ngày 
càng được hoàn thiện mà điển 

hình là sự ra đời của Luật 
bình đẳng giới, Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình, Nghị 
quyết số 11-NQ/TW ngày 
27/4/2007 của Bộ Chính trị... 
Hệ thống cơ chế, chính sách, 
pháp luật này cùng với việc 
kiện toàn bộ máy quản lý Nhà 
nước các cấp về bình đẳng 
giới và sự tiến bộ của phụ nữ 
là cơ sở pháp lý quan trọng 
để nâng cao vị thế của phụ 
nữ trong giai đoạn hiện nay. 
Những đóng góp về trí tuệ và 
công sức đã khẳng định vai 
trò của phụ nữ trên con đường 
hội nhập quốc tế trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Để  nâng cao năng lực 
và phát huy vai trò của phụ 
nữ trong xu thế hội nhập, 
cùng với các tỉnh thành trong 
cả nước, tỉnh Hà Tĩnh đã có 
nhiều chủ trương, chính sách 
trên tất cả các lĩnh vực về công 
tác phụ nữ nhằm khẳng định 
vị trí, vai trò của người phụ 
nữ Việt Nam; tạo môi trường 
bình đẳng thực sự để chị em 
có cơ hội thể hiện, cống hiến 
năng lực của mình đồng thời 
tăng cường tình đoàn kết, sự 
đồng thuận xã hội góp phần 
nâng cao hình ảnh và vai trò 
của phụ nữ Việt Nam trong 
con mắt bạn bè quốc tế. Tỉnh 
đã mạnh dạn cải cách thể chế 
để tạo lập quyền và cơ hội 
bình đẳng cho phụ nữ và nam 

nâng cao năng lực của phụ nữ 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Hồ quang MinH
Giám đốc Sở Ngoại vụ
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giới; tăng tỷ lệ nữ tham gia 
đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân và lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh. Cung cấp các 
dịch vụ tạo thuận lợi cho việc 
tiếp cận dành cho phụ nữ như 
cơ sở giáo dục, y tế, chương 
trình cho vay vốn… Đẩy 
nhanh phát triển kinh tế nhằm 
khuyến khích sự tham gia và 
phân bổ nguồn lực công bằng 
giữa nam và nữ; mở rộng các 
quan hệ hợp tác giao lưu, vừa 
phù hợp với xu hướng thời 
đại, vừa chia sẻ, trao đổi được 
kinh nghiệm quốc tế trong 
việc giài quyết các vấn đề về 
giới, đồng thời lại mở ra nhiều 
cơ hội học tập, làm việc cho 
phụ nữ. Tạo điều kiện trao đổi 
cởi mở các ý tưởng với phụ 
nữ, nâng cao tính minh bạch 
trong hoạch định chính sách. 
Triển khai giáo dục vấn đề về 
giới, bình đẳng giới và phát 
huy vai trò của tổ chức Hội 
phụ nữ các cấp...

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh 
cũng đã tập trung kêu gọi các 
dự án của các tổ chức quốc tế, 
tổ chức phi chính phủ để tạo 
điều kiện cho phụ nữ nhất là 
phụ nữ vùng nông thôn được 
tiếp cận nhiều kỹ năng, kiến 
thức trong việc bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp và chính 
đáng của mình. Cụ thể như dự 
án “Nâng cao năng lực kinh tế 
xã hội cho phụ nữ nhằm giảm 
nạn buôn bán người’’ do tổ 
chức Oxfam Quebec - Canada 
tài trợ; dự án nâng cao năng 
lực cho phụ nữ ở các cấp ra 
quyết định do tổ chức Oxfam 
Hồng Kông tài trợ; dự án nâng 
cao các quyền của phụ nữ và 

trẻ em tại tỉnh Hà Tĩnh giai 
đoạn từ 2009 – 2011 do tổ 
chức Sida - Thụy Điển tài trợ; 
tạo điều kiện cho Trung tâm 
phát triển Doanh nghiệp Tia 
Sáng triển khai Dự án Hỗ trợ 
chuyển đổi tái cơ cấu tổ chức 
quỹ phát triển vì phụ nữ nghèo 
thành quỹ phát triển phụ nữ 
có tư cách pháp nhân và hoạt 
động chuyên nghiệp, bền 
vững…. Thành lập Trung tâm 
hỗ trợ phụ nữ trẻ em để tiến 
hành các hoạt động nâng cao 
năng lực kinh tế, xã hội nhằm 
phòng ngừa, giảm nạn buôn 
bán người và hỗ trợ các đối 
tượng dễ bị tổn thương trên 
địa bàn một số xã của huyện 
Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân và 
thành phố Hà Tĩnh. 

Với các chủ trương, chính 
sách và biện pháp để nâng cao 
năng lực của phụ nữ như vậy, 
vị trí và vai trò của phụ nữ Hà 
Tĩnh ngày càng được nâng 
cao. Tính đến năm 2014, tỷ lệ 
nữ cấp ủy cấp tỉnh đạt 16,35%; 
cấp huyện đạt 16,26%; cấp 
xã đạt 17,8%. Tỷ lệ nữ đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh đạt 22%, cấp huyện đạt 
28,9%; cấp xã đạt 23,5%. Có 
65% lãnh đạo chủ chốt trong 
các cơ quan của Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể trên địa 
bàn tỉnh là nữ. Giải quyết việc 
làm cho 48% lao động nữ; có 
47,65% lao động nữ tại các 
vùng nông thôn được đào tạo 
nghề; hỗ trợ trên 95.000 lượt 
vay vốn trong tổng số 2.054 tỷ 
đồng cho phụ nữ…

 Bên cạnh những kết quả 
đạt được như đã nêu, hiện 
nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 

nhiều hạn chế cần phải được 
khắc phục trong vấn đề bình 
đẳng giới nhất là về mặt tư 
tưởng, quan điểm của con 
người. Không chỉ có nam 
giới chưa nhận thức hoặc có 
thái độ không chấp nhận vai 
trò, vị trí của phụ nữ mà ngay 
chính bản thân nhiều phụ nữ 
cũng hiểu biết mơ hồ từ đó 
có những thái độ lệch lạc và 
không thể có cách giải quyết 
đúng đắn các vấn đề nảy sinh 
trong cuộc sống có liên quan 
đến vai trò, vị trí về giới của 
mình. Để khắc phục vấn đề 
đó, mỗi người chúng ta trước 
hết là những người phụ nữ 
phải ý thức được đầy đủ vai 
trò về giới của mình, nắm bắt 
được những cơ hội hướng tới 
cách ứng xử bình đẳng giới; 
có ý thức cầu tiến độc lập; có 
kỹ năng sống, tự tin, sáng tạo, 
biết hoạch định kế hoạch, biết 
đối mặt với áp lực, biết chăm 
sóc bản thân… 

Nếu được sự hỗ trợ tích 
cực từ phía khách quan, cùng 
với những nỗ lực chủ quan 
như vậy, mỗi người phụ nữ 
sẽ có cơ hội đóng góp ngày 
càng nhiều cho xã hội, tạo vị 
thế cho bản thân; tiếp tục phát 
huy và khẳng định vai trò, vị 
trí của mình trong gia đình và 
xã hội nhất là trong giai đoạn 
đất nước đang tiến hành hội 
nhập sâu vào nền kinh tế thế 
giới như hiện nay. Chúng ta 
có quyền tin tưởng và hi vọng 
rằng phụ nữ Việt Nam sẽ có 
một cuộc sống hạnh phúc, 
một công việc, một vị thế 
ngày một xứng đáng hơn./.

H.q.M
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Xác định công tác 
gíáo dục chính 
trị tư tưởng, 
tích cực học tập 

nhằm nâng cao trình độ, kiến 
thức mọi mặt và rèn luyện phẩm 
chất đạo đức có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị cũng như góp 
phần đẩy mạnh công tác Hội và 
phong trào phụ nữ, Ban Thường 
vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã 
tham mưu, đề xuất với cấp ủy, 
lãnh đạo các cấp tạo điều kiện 
trong việc chọn lựa, quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm 
cán bộ nữ vào các vị trí lãnh 
đạo. Việc tuyển dụng, đào tạo, 
đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào 
những vị trí phù hợp đảm bảo 
đúng quy định, dân chủ, khách 
quan. Được sự quan tâm của 
lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, 
đảng viên nữ đã phát triển cả về 
số lượng và chất lượng. Trình 
độ, năng lực của đội ngũ cán 
bộ nữ được nâng lên, các chị 
em đã khẳng định được vị trí, 
vai trò của mình trên từng lĩnh 
vực công tác cũng như trong gia 
đình và xã hội. Hiện, Công an 
Hà Tĩnh có 8 đồng chí tham gia 
cấp ủy Đảng, số lãnh đạo nữ cấp 
phòng 9 đồng chí. Điều đó phần 
nào đánh giá được sự phấn đấu 
không ngừng của hội viên Hội 
phụ nữ Công an tỉnh trong đẩy 
mạnh thực hiện các nhiệm vụ, 

công tác chuyên môn.
Trong 5 năm (2011 – 

2015), Hội phụ nữ Công an 
tỉnh thường xuyên đổi mới, 
sáng tạo, cụ thể hóa nội dung 
các phong trào thi đua phù hợp 
với tính chất của từng đơn vị và 
phong trào thi đua của phụ nữ 
tỉnh. Điển hình là phong trào thi 
đua “Phụ nữ CAND học tập, 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng 
tạo vì An ninh Tổ quốc, xây 
dựng gia đình hạnh phúc” gắn 
với việc thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác Hội 
đã thực sự trở thành động lực 
cách mạng và phát triển sâu 
rộng trong toàn lực lượng. Hội 
đã tổ chức cho 100% hội viên 
ký cam kết thực hiện nội dung 
của các phong trào thi đua. Từ 

đây, Hội phụ nữ các cơ sở, Chi 
hội phụ nữ trực thuộc đã lựa 
chọn, xây dựng và đăng ký các 
mô hình, phần việc gắn với nội 
dung phong trào, tiêu biểu như: 
“Phụ nữ vì tàng thư CMND 
nhanh gọn, hiệu quả” của phụ 
nữ phòng Hồ sơ nghiệp vụ; 
“Ngày thứ 7 vì dân” của phòng 
Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội... Trong mọi lĩnh 
vực công tác từ tham mưu, xây 
dựng lực lượng, công tác quản 
lý hành chính hay bộ phận trực 
tiếp chiến đấu thuộc lĩnh vực an 
ninh và cảnh sát đều có sự hiện 
diện của cán bộ nữ. Thực tế cho 
thấy, dù được phân công ở vị 
trí công tác nào, các nữ cán bộ, 
chiến sỹ đều đảm nhận xuất sắc 
vai trò của mình. Phụ nữ khối 
an ninh lặng lẽ khắc phục khó 

Phụ nữ công an hà tĩnh
khẳng định vị thế trên các mặt công tác

anH lê
Công an tỉnh

Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh hiện có hơn 400 hội viên, sinh hoạt tại 6 hội phụ nữ cơ sở và 11 chi hội phụ nữ 
trực thuộc. Dù chỉ chiếm 15% trong tổng số cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng nhưng những năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phụ nữ Công an Hà Tĩnh từng bước trưởng thành, góp phần 
xứng đáng cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2015
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khăn, bám sát cơ sở, nắm tình 
hình địa bàn trọng điểm, quản 
lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời 
tham mưu, đề xuất lãnh đạo các 
cấp giải quyết kịp thời các vấn 
đề phức tạp trên các lĩnh vực 
tôn giáo, an ninh nông thôn...
Trên mặt trận trực tiếp đấu 
tranh chống tội phạm, dù góp 
mặt không nhiều nhưng cán bộ 
chiến sỹ nữ đã giữ vững bản 
lĩnh chính trị, vượt mọi khó 
khăn, thực hiện tốt phần việc 
được giao. Nhiều đồng chí là 
tấm gương sáng trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn cũng 
như các phong trào thi đua, 
điển hình như Trung tá Trần Thị 
Ngọc – Trưởng phòng Cảnh 
sát Quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Trung tá Nguyễn Thị 
Kim Chung - Phó chánh Văn 
phòng Cơ quan Cảnh sát điều 
tra, Trung tá Nguyễn Thị Thu 
Hà – Phó trưởng phòng Bảo 
vệ an ninh chính trị nội bộ. Và 
còn rất nhiều chị em ở các đơn 
vị khác, họ là những tấm gương 
tiêu biểu về tinh thần tận tuỵ với 
công tác, tinh thần trách nhiệm 
cao, dù ở cương vị, hoàn cảnh 
nào đều có chung một mục đích 
cao cả là hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, giữ gìn cuộc sống 
bình yên cho nhân dân.

Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc xây dựng gia 
đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc có tác động hết sức 
tích cực đến việc ổn định tư 
tưởng hội viên, góp phần hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được 
giao, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ 
Công an tỉnh đã chỉ đạo Hội Phụ 
nữ Công an tỉnh triển khai hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng có liên quan đến phụ nữ, 
Luật bình đẳng giới,…thông 
qua nhiều hình thức nhằm nâng 
cao nhận thức cho cán bộ hội về 

giá trị truyền thống tốt đẹp của 
gia đình Việt Nam cũng như 
các kiến thức, kinh nghiệm, 
phương pháp xây dựng gia đình 
hạnh phúc. Hội đã xây dựng kế 
hoạch thực hiện cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, đề án “Giáo dục 5 triệu 
bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Để các phong trào thi đua 
có sức lan tỏa sâu rộng, cùng 
với việc chú trọng nâng cao 
chất lượng công tác chuyên 
môn, Hội phụ nữ Công an tỉnh 
luôn tạo điều kiện cho hội viên 
thể hiện tài năng, trí tuệ, bản 
lĩnh của người phụ nữ Công an 
nhân dân. Ban Thường vụ Hội 
đã hướng dẫn, chỉ đạo cho các 
hội phụ nữ cơ sở tổ chức các 
hình thức sinh hoạt như: Hội thi 
“cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi”; 
tọa đàm, nói chuyện chuyên đề 
về các kiến thức chăm sóc gia 
đình, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, các hoạt động thể dục thể 
thao, văn hóa văn nghệ,…được 
cán bộ, hội viên nhiệt tình tham 
gia. Thông qua các họat động 
trên đã giúp cho hội viên nâng 
cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ 
năng hoạt động công tác Hội 
và phong trào phụ nữ; đồng 
thời là dịp để mỗi hội viên giao 
lưu, học tập kinh nghiệm và thắt 
chặt mối quan hệ công tác. Bên 
cạnh đó, cán bộ hội viên phụ nữ 
Công an tỉnh còn nêu cao tinh 
thần tương thân tương ái, quan 
tâm sẻ chia, giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn trong đơn 
vị và cộng đồng. Hàng năm, 
Hội phụ nữ Công an tỉnh đều 
tổ chức nhiều hoạt động dâng 
hương, dâng hoa báo công và 
tham quan các khu di tích lịch 
sử; thăm hỏi, tặng quà các gia 
đình thương binh, liệt sĩ; quyên 
góp giúp đỡ phụ nữ, trẻ em 
nghèo trên địa bàn tỉnh; vận 
động và quyên góp xây dựng 

“Mái ấm tình thương” cho các 
gia đình phụ nữ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn…

Nhiều năm liền, tập thể 
và cán bộ hội viên Hội Phụ nữ 
Công an tỉnh được Ban Giám 
đốc Công an tỉnh, Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh tặng giấy khen xuất 
sắc trong thực hiện công tác hội 
và phong trào phụ nữ. Để có 
được kết quả đó, phụ nữ Công 
an tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ 
chính trị được giao, gắn phong 
trào thi đua của Hội với phong 
trào “Phụ nữ CAND học tập, 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo 
vì An ninh Tổ quốc, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”, thực hiện 
nghiêm cuộc vận động “CAND 
chấp hành nghiêm điều lệnh; 
xây dựng nếp sống văn hóa vì 
nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Nguyễn Thị 
Phương Thảo – Chủ tịch Hội 
Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ: 
“Những nỗ lực, kết quả đạt 
được thời gian qua đã khẳng 
định rõ vai trò, vị trí của phụ nữ 
lực lượng Công an trên mọi lĩnh 
vực công tác, chiến đấu. Để tạo 
điều kiện thuận lợi để chị em 
toàn ngành phát huy hơn nữa 
vai trò, tiềm năng trong thời 
gian tới, Ban VSTBPN Công an 
tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, tập 
huấn về bình đẳng giới và tiến 
bộ của phụ nữ trong cấp ủy, lãnh 
đạo và cán bộ chiến sỹ Công an 
Hà Tĩnh; tập trung công tác đào 
tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp 
vụ cho cán bộ nữ phát huy năng 
lực, trình độ chuyên môn...

 Những thành quả đã đạt 
được cùng với tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo vì sự phát triển, 
tiến bộ của phụ nữ chính là 
hành trang, là sức mạnh để phụ 
nữ công an Hà Tĩnh vững bước 
đi lên”.

a.l
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Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa cho các chủ nhiệm câu lạc bộ 
tại lễ ra mắt mô hình truyền thông về bình đẳng giới tại xã Phù Lưu

Là địa phương 
nằm ở phía Tây 
huyện Lộc Hà, 
xã Phù Lưu có 

6.565 nhân khẩu/1.568 hộ 
sinh sống trên 8 thôn, diện 
tích đất tự nhiên 842,38 ha. 
Trong những năm qua, được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, sự tham gia tích 
cực của các thành viên Ban 
VSTBCPN xã và sự phối hợp 
của các ngành, đoàn thể ở địa 
phương, các mục tiêu, chỉ 
tiêu của kế hoạch hành động 
về bình đẳng giới cơ bản đã 
hoàn thành và thực sự đi vào 

đời sống, tạo sự chuyển biến 
sâu sắc, tác động tích cực 
đến sự phát triển toàn diện 
của phụ nữ. Đặc biệt, Câu 
lạc bộ “Xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững” và mô 
hình “Xây dựng địa chỉ tin 
cậy về phòng, chống bạo lực 
gia đình” ở xã Phù Lưu đang 
hoạt động từng bước đi vào 
nề nếp, ổn định và mang lại 
hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Kế hoạch số 53/
CT-UBND ngày 06/02/2015 
của Ban VSTBCPN tỉnh, 
Ban VSTBCPN huyện Lộc 
Hà phối hợp với Hội LHPN 

huyện, Ban VSTBCPN xã 
Phù Lưu thành lập và ra 
mắt Ban chỉ đạo Mô hình 
“Truyền thông về Bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ”. Sau khi Ban Chỉ đạo 
mô hình được thành lập, 
đồng chí Trưởng ban phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên phụ trách, 
chỉ đạo, hướng dẫn các Câu 
lạc bộ. Theo đó, lần lượt 8 
Câu lạc bộ của các thôn tiến 
hành Lễ ra mắt Ban Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ lâm thời; 
thảo luận, xây dựng Quy chế 
hoạt động và thành lập Ban 
Chủ nhiệm chính thức gồm 

kết quả bước đầu của clb “truyền thông bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” xã phù lưu

nguyễn tHị MinH
Phòng LĐTBXH Lộc Hà
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5 thành viên; tiến hành sinh 
hoạt định kỳ 1lần/tháng vào 
ngày 28. Mỗi Câu lạc bộ có 
35 - 50 hội viên bao gồm cả 
nam và nữ. 

Bước đầu thành lập còn 
có nhiều khó khăn nhưng 
được sự quan tâm hỗ trợ, 
động viên kịp thời của 
Ban VSTBCPN tỉnh, Ban 
VSTBCPN huyện và cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận 
và các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương nên hội viên 
Câu lạc bộ hưởng ứng nhiệt 
tình, sẵn sàng đăng ký tham 
gia các hoạt động. Tại đây, 
các hội viên đoàn kết cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm 
phát triển kinh tế, giữ gìn 
hạnh phúc gia đình, nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan và đặc 
biệt là ngăn ngừa bạo lực để 
gia đình luôn là nơi bình yên 
của mọi người. Nhờ vậy, các 
hội viên đã có những chuyển 
biến tích cực nhận thức về 
bình đẳng giới, có sự chia sẻ 
việc nhà, bàn bạc, thống nhất 
giữa vợ và chồng trong phát 
triển kinh tế, nuôi dạy con.

Để  giúp cho Ban Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ có kỹ năng 
trong việc điều hành hoạt 
động của mô hình, xác định 
được nội dung tuyên truyền 
trong các buổi sinh hoạt, 
Ban Chỉ đạo Mô hình đã tiến 
hành tập huấn nâng cao năng 
lực cho Ban chủ nhiệm Câu 
lạc bộ của 8 thôn trong xã 
với số lượng 40 thành viên, 
trong đó có 26 nữ và 14 

nam; định hướng nội dung 
của mỗi buổi sinh hoạt là 
thảo luận một lĩnh vực liên 
quan thực hiện các chỉ tiêu 
của 7 mục tiêu Chương trình 
hành động Quốc gia về Bình 
đẳng giới. Xác định được 
mục tiêu hoạt động, các Câu 
lạc bộ đã tổ chức các hình 
thức hoạt động nhằm mục 
đích tuyên truyền các thành 
viên và nhân dân thực hiện 
các chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật của nhà 
nước; tuyên truyền rộng rãi 
về các kiến thức gia đình, 
Luật phòng chống bạo lực 
gia đình; chuẩn mực của gia 
đình Việt Nam trong thời đại 
mới; đoàn kết chăm lo cho 
sự nghiệp giáo dục, chăm 
lo sức khỏe gia đình, cộng 
đồng, xây dựng gia đình 
“No ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc”.

Bên cạnh tuyên truyền 
chính thống qua các cuộc 
họp, sinh hoạt của Ban Chủ 
nhiệm câu lạc bộ thì Ban Chỉ 
đạo mô hình đã tích cực đẩy 
mạnh công tác truyền thông 
bằng nhiều hình thức phong 
phú như: phát truyền thanh 
trên hệ thống loa truyền 
thanh của xã, thôn xóm; tổ 
chức hội thi tìm hiểu; treo 
pano với những hình ảnh 
và thông điệp về bình đẳng 
giới tại trục đường chính, 
trụ sở UBND xã và hội quán 
thôn… Các hoạt động này đã 
góp phần tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục 
về giới tới các cấp, tới mọi 

đối tượng dân cư trong cộng 
đồng nhằm nâng cao hiểu 
biết về giới và bình đẳng 
giới.

Ban Chỉ đạo Mô hình 
thường xuyên phối hợp với 
các ban ngành, các tổ chức 
chính trị, xã hội để trao đổi 
kinh nghiệm và tranh thủ sự 
quan tâm của cấp uỷ Đảng, 
chính quyền nhằm xây dựng 
câu lạc bộ ngày càng phát 
triển, góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn 
minh”; lồng ghép nội dung 
sinh hoạt hàng kỳ bằng cách 
tuyên truyền Luật bình đẳng 
giới, Luật hôn nhân gia đình, 
Luật phòng chống bạo lực 
gia đình, kiến thức về giới, 
nhằm giáo dục, nhắc nhở các 
thành viên trong gia đình 
thực hiện quy định của pháp 
luật về phòng chống bạo lực 
gia đình, hôn nhân và gia 
đình, bình đẳng giới, phòng 
chống ma tuý, mại dâm và 
các tệ nạn xã hội khác. 

Từ những kết quả đạt 
được, Ban Chỉ đạo Mô hình 
tiếp tục phát huy lợi thế và 
khắc phục tồn tại, khó khăn 
để chỉ đạo, hướng dẫn hoạt 
động mô hình “Truyền 
thông về bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của phụ nữ” tại 
xã Phù Lưu ngày càng hiệu 
quả, làm tiền đề nhân rộng 
mô hình ra các địa phương 
khác.

 n.t.M
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Lúc sinh thời, 
Chủ tịch Hồ 
Chính Minh 
đã từng khẳng 

định: “Nói phụ nữ là nói phần 
nửa xã hội. Nếu không giải 
phóng phụ nữ thì không giải 
phóng một nửa loài người”, 
“Bản thân phụ nữ thì phải 
cố gắng vươn lên. Đó là một 
cuộc cách mạng đưa đến 
quyền bình đẳng thật sự cho 
phụ nữ”.

Phụ nữ Việt Nam vốn 
có truyền thống yêu nước và 
cách mạng, đã có những đóng 
góp to lớn trong suốt chiều 
dài lịch sử dựng nước và giữ 

nước của dân tộc ta. Trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, phụ nữ có mặt trong hầu 
hết các hoạt động, ở mọi nơi, 
mọi thời kỳ cách mạng; phụ 
nữ tham gia trong hầu hết các 
công việc từ khâu chọn giống, 
làm đất, gieo trồng, chăm sóc, 
thu hoạch, bảo quản, chế biến, 
đến tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Ngày nay, trong vai 
trò quản lý về nông nghiệp, 
nông thôn, phụ nữ cũng có 

mặt ở hầu hết các lĩnh vực, từ 
cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, 
cán bộ quản lý, công tác đảng, 
đoàn thể, đến công nhân kỹ 
thuật sản xuất ở cơ sở… Đội 

ngũ cán bộ nữ của Ngành qua 
các thời kỳ, đã có nhiều đóng 
góp quan trọng, góp phần đưa 
Ngành nông nghiệp từ một 
nền sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ, 
tự cung tự cấp, đã và đang 
từng bước vươn tới một nền 
sản xuất lớn, sản xuất hàng 
hoá, thời kỳ của công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, hội nhập 
khu vực và quốc tế.

Nhận thức được vai trò 
quan trọng của đội ngũ nữ cán 

bộ, công chức, viên chức đối 
với sự phát triển của Ngành, 
những năm qua Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã có nhiều giải pháp 

tăng cường bình đẳng giới
trong lĩnh vực “tam nông”

đặng ngọC sơn
Giám đốc Sở NN&PTNT

Cán bộ kỹ thuật ngành Nông nghiệp đi kiểm tra 
mô hình lúa chất lượng cao tại huyện Cẩm Xuyên
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thúc đẩy bình đẳng giới, tạo 
điều kiện thuận lợi để phụ nữ 
khắc phục khó khăn, hạn chế 
về giới, phát huy tối đa năng 
lực, sở trường trong các lĩnh 
vực công tác. Trên cơ sở kế 
hoạch của Ban Vì sự tiến bộ 
phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã 
ban hành Quyết định số 3787/
QĐ-SNN ngày 17/11/2011 
triển khai Chương trình hành 
động thực hiện Chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2011-2015; thành 
lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ 
nữ của Sở, do Giám đốc Sở 
làm Trưởng ban; chỉ đạo xây 
dựng Kế hoạch hành động cụ 
thể sát với Luật Bình đẳng 
giới, Nghị định của Chính phủ 
và Chương trình, Kế hoạch 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ 
chức tuyên truyền, quán triệt 
đầy đủ các chủ trương, chính 
sách về bình đẳng giới đến 
các cơ quan, đơn vị và cán 
bộ, công chức, viên chức, lao 
động trong toàn Ngành. Chỉ 
đạo thực hiện chính sách ưu 
tiên đối với cán bộ nữ trong 
các hoạt động của Ngành, 
như: Ưu tiên đối tượng là phụ 
nữ trong thực hiện các chế độ, 
chính sách, nhất là trong công 
tác tuyển dụng, đào tạo, quy 
hoạch, luân chuyển, chuyển 
đổi vị trí công tác, thi đua khen 
thưởng, bổ nhiệm cán bộ…; 
ưu tiên, tạo điều kiện cho phụ 
nữ tham gia tham mưu xây 
dựng và triển khai thực hiện 
các đề án, quy hoạch, cơ chế, 
chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, 
thực hiện Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới; chỉ đạo ưu 
tiên bố trí công việc phù hợp 
đối với một số ngành nghề đặc 
thù, điều kiện làm việc khó 
khăn, vất vả (như công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, phòng 
cháy, chữa cháy rừng; phòng 
chống lụt bão; chỉ đạo sản 
xuất ở vùng sâu, vùng xa; các 
nhiệm vụ trực ca 24/24h…), 
nhằm tạo điều kiện cho phụ 
nữ vừa hoàn thành nhiệm vụ 
công tác, vừa có điều kiện 
chăm sóc gia đình.v.v...

Nhờ sự quan tâm phát 
huy vai trò phụ nữ trong các 
hoạt động, nên đội ngũ nữ 
cán bộ công chức, viên chức 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã không ngừng 
trưởng thành và phát triển. 
Đến nay, có 160 cán bộ nữ, 
chiếm hơn 20% tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức, 
trong đó: Có 60% đơn vị có 
cán bộ cốt cán là nữ; tỷ lệ cán 
bộ nữ trong Ban Chấp hành 
Đảng ủy Sở chiếm 17%, trong 
Ban Chấp hành chi bộ, đảng 
bộ bộ phận chiếm trên 22%; 
20% cán bộ nữ được đào sau 
Đại học; 30% cán bộ nữ đã 
tham gia các khoá đào tạo cao 
cấp chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ, quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên chính và 
chuyên viên… Nhiều cán bộ 
nữ là cán bộ chủ chốt trong 
các hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ của các cơ quan, 
đơn vị, ngày càng có nhiều 
đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp, 
nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới tỉnh nhà. 

Tuy vậy, việc thực hiện 
các hoạt động bình đẳng giới 
trong Ngành vẫn còn những 
hạn chế nhất định. Do nhiều 
chị em phụ nữ, với thiên chức 
làm mẹ, làm vợ trong gia đình, 
nên hạn chế thời gian tham gia 
các hoạt động chung của cơ 
quan, đơn vị; việc bố trí, phân 
công công tác, luân chuyển, 
đào tạo cán bộ nữ trong một 
số ngành nghề đặc thù gặp 
nhiều khó khăn. Một số đơn 
vị cơ sở, việc lồng ghép yếu tố 
giới vào công tác chuyên môn 
chưa rõ nét.v.v...

Trong thời gian tới, để 
thực hiện tốt công tác bình 
đẳng giới, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sẽ tiếp 
tục quan tâm, tăng cường bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ 
năng hoạt động cho đội ngũ 
cán bộ phụ trách công tác vì 
sự tiến bộ phụ nữ tại Sở và các 
đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các 
đơn vị thực hiện lồng ghép 
giới một cách thường xuyên, 
hiệu quả; quan tâm đối tượng 
cán bộ nữ trong thực hiện các 
chính sách cán bộ; đẩy mạnh 
các phong trào thi đua “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà”, 
phong trào “Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng hạnh phúc gia đình”, 
nhằm phát huy tiềm năng và 
sức sáng tạo của phụ nữ trên 
mọi lĩnh vực, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn và thực 
hiện thành công Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh.

đ.n.s
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Trong những 
năm gần đây, 
ngày càng có 
nhiều phụ nữ 

học lái xe, đó cũng chính là 
xu thế phát triển của xã hội, 
nhất là thu hẹp khoãng cách 
về quan niệm cho rằng ngồi 
sau vô lăng chỉ là vị trí của 
cánh đàn ông như trước đây. 
Biết lái xe ô tô là một điều 
cần thiết, giúp người phụ nữ 
bắt kịp sự phát triển của xã 
hội và nhu cầu thực tiễn. Khi 
có việc cần, bản thân có thể 
tự lái ô tô đi công việc, mua 

sắm. Đối với những người 
làm việc ở các cơ quan, công 
ty thì kỹ năng lái ô tô càng 
quan trọng hơn bởi họ có thể 
tự mình lái xe khi đi liên hệ 
công việc hoặc đi công tác... 

Tại Trường Cao đẳng 
nghề Công nghệ Hà Tĩnh, 
những năm gần đây tỷ lệ phụ 
nữ học lái ô tô tăng theo cấp 
số nhân.  Nếu như  vài ba 
năm trước, mỗi khóa học lái 
xe ô tô chỉ có 2-3% học viên 
nữ tham gia, thì nay tỷ lệ đó 
đã tăng lên 30-40%. Không 

chỉ tang về tỷ lệ, số lượng 
các bạn nữ đến đăng ký học 
lái xe cũng ngày càng nhiều. 
Hầu hết, học viên nữ đăng 
ký học lái ô tô ở hạng B1 (xe 
dưới 3,5 tấn; ôtô dưới 9 chỗ 
ngồi, kể cả người lái). Theo 
thống kê, trong 5 năm qua, 
Trường đã đào tạo sát hạch 
cấp giấy phép lái xe cho 
7.570 học viên ô tô, 17.570 
học viên xe máy; trong đó có 
2.119 học viên nữ học lái ô 
tô và hơn 7.617 học viên nữ 
học lái mô tô, xe máy. 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh 
địa chỉ đào tạo lái xe đáng tin cậy cho phụ nữ

MinH Hiền

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Viết Thắng - Phó Giám 
đốc Sở GTVT trao giấy chứng nhận cho giáo viên đạt giải trong Hội thi Giáo viên dạy lái xe giỏi 2015
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Thầy giáo Nguyễn 
Phùng Lộc – người đoạt giải 
nhất Hội thi giáo viên dạy 
thực hành lái xe giỏi toàn 
tỉnh năm 2015 của Trường 
cho biết: “Dạy lái ô tô đối 
với nữ khó khăn hơn so với 
nam giới. Thường thì nữ sức 
khỏe yếu, mức độ tập trung 
cũng như khả năng ứng biến 
chậm nên trong quá trình 
thực hiện các thao tác khi 
lái xe, các học viên nữ gặp 
nhiều khókhăn và xử lý tình 
huống không nhanh nhạy 
bằng các học viên nam.

Cùng một nội dung 
nhưng nếu học viên là nữ, 
thầy phải hướng dẫn nhiều 
lần. Khi hướng dẫn học viên 
nữ lái xe, giáo viên phải kiên 
nhẫn, luôn chú ý quan sát 
và sẵn sàng can thiệp khi có 

tình huống bất ngờ xảy ra. 
Thường xuyên động viên, 
quan tâm để chị em tự tin và 
lái xe an toàn”

Trong qua trình đào tạo 
để đạt được kết quả trên chính 
là nhờ công tác tuyển sinh, tư 
vấn của đội ngũ cán bộ giáo 
viên của Nhà trường, làm thay 
đổi nhận thức của người học 
và những người xung quanh 
khi phụ nữ tham gia học lái 
xe là cả một quá trình, qua đó 
cũng góp phần nhỏ trong công 
tác tuyên truyền và đào đạo về 
sự tiến bộ của phụ nữ trong xã 
hội hiện đại.

Số lượng và chất lượng 
của công tác đào tạo lái xe 
của Trường Cao đẳng nghề 
Công nghệ Hà Tĩnh đối với 
chị em phụ nữ đã phần nào 
khẳng định được sự thay đổi 

quan trọng về nhận thức của 
xã hội về vị trí vai trò của 
phụ nữ trong gia đình, công 
việc… góp phần thực hiện 
Chiến lược Quốc gia về bình 
đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai 
đoạn 2011-2020, từng bước 
thu hẹp khoảng cách giới và 
nâng vị thế của phụ nữ trong 
một số lĩnh vực còn bất bình 
đẳng hoặc nguy cơ bất bình 
đẳng giới cao; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực nữ, 
từng bước bảo đảm sự tham 
gia bình đẳng giữa nam và 
nữ trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức nhằm 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.

Trường Cao đẳng nghề 
Công nghệ Hà Tĩnh xứng 
đáng là địa chỉ học lái xe 
đáng tin cậy của chị em phụ 
nữ. Đội ngũ cán bộ giáo viên 
nhà trường luôn ý thức lấy 
hiệu quả đào tạo làm tiêu chí 
hàng đầu. Vững chuyên môn 
và nghiệp vụ, tâm huyết và 
nhiệt tình trong công tác tư 
vấn tuyển sinh và đào tạo là 
những yếu tố quan trọng để 
trong những năm tới có thêm 
nhiều học viên, trong đó có 
nhiều chị em phụ nữ tham 
gia học lái xe và đạt kết quả 
cao; qua đó từng bước khẳng 
định vị thế của chị em phụ 
nữ,  góp phần vào sự phát 
triển chung phụ nữ tỉnh nhà 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

M.h

BOX: Được sự quan tâm của Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh 

và huy động nguồn lực tại chỗ..., những năm gần đây, 
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh đã tập trung 
đầu tư xây dựng sân tập lái, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
các công trình phụ trợ khác trên diện tích 82.000 m2, trở 
thành trung tâm đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 
lớn và hiện đại nhất tỉnh hiện nay.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình 
mới, nhà trường đã tập trung thu hút và xây dựng đội ngũ 
giáo viên có chất lượng, cũng như tạo mọi điều kiện để 
nâng cao về kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn 
đề khác có liên quan. Hiện nay, nhà trường đang có 85 
giáo viên dạy lái xe, trong đó có 77 giáo viên dạy thực 
hành; nhìn chung đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn về cả 
về trình độ chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm, trình độ 
văn hóa và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. 

Về phương tiện, cơ sở đào tạo của trường hiện đang 
quản lý 77 xe ô tô các loại, tất cả đều đáp ứng yêu cầu về 

chất lượng, độ an toàn, mẫu mã…
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Thực chất của 
cụm từ “bình 
đẳng giới” chính 
là bình đẳng 

nam nữ và là một trong những 
vấn đề cơ bản của quyền con 
người. Xã hội ngày càng phát 
triển và văn minh thì bình 
đẳng giới càng được chú trọng 
và thể hiện ở mọi lĩnh vực 
của đời sống - xã hội, trong 
đó có lĩnh vực công vụ, công 
chức. Bình đẳng giới trong 
hoạt động công vụ, công chức 
không đơn giản là nam - nữ 
có số lượng ngang nhau tham 
gia vào công vụ; cũng không 
có nghĩa coi nam, nữ là giống 
nhau, không tính đến yếu 
tố tâm sinh lý, yếu tố xã hội 
của từng giới trong hoạt động 
công vụ. Bình đẳng giới trong 
hoạt động công vụ, công chức 
thể hiện ở chỗ nam và nữ cùng 
có vị thế xã hội như nhau khi 
tham gia và thực hiện công 
vụ; sự tương đồng và khác 
biệt của nam và nữ (dưới góc 
độ giới và giới tính) được thừa 
nhận và được coi trọng như 
nhau để phát huy đầy đủ các 
tiềm năng của từng giới; cả 
công chức nam và công chức 
nữ đều có cơ hội, nghĩa vụ và 
quyền lợi như nhau trong quá 
trình thực hiện công vụ, được 
hưởng các lợi ích bình đẳng 
như nhau theo các nguyên tắc 
nhất định. 

Từ trước đến nay, Đảng và 

Nhà nước ta rất quan tâm thực 
hiện vấn đề bình đẳng nam 
nữ. Điều này đã được thể hiện 
trong các văn kiện của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. 
Gần đây nhất là Nghị quyết 
số 11-NQ/TW của Bộ Chính 
trị ngày 27/4/2007 về công tác 
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hoá đất 
nước; năm 2006 Nhà nước đã 
ban hành Luật Bình đẳng giới 
nhằm đạt mục tiêu xoá bỏ sự 
phân biệt đối xử về giới. Trải 
qua nhiều giai đoạn phát triển 
của đất nước, trong hoạt động 
công vụ, công chức, vấn đề 
bình đẳng giới thường xuyên 
được Đảng và Nhà nước quan 
tâm chỉ đạo, đã đạt nhiều kết 
quả to lớn. Điều đó được thể 
hiện ở các nội dung như: về cơ 
bản các quy định về quyền và 
nghĩa vụ của công chức nam 
và công chức nữ là như nhau 
trong hoạt động công vụ; các 
quy định về đánh giá, khen 
thưởng, kỷ luật không phân 
biệt nam và nữ; việc áp dụng 
các hình thức kỷ luật khi công 
chức nữ vi phạm kỷ luật vẫn 
tính đến giai đoạn mang thai, 
nuôi con nhỏ; tuổi dự tuyển 
công chức đối với cả nam và 
nữ hiện nay là như nhau: nói 
chung là từ đủ 18 tuổi đến 
40 tuổi; quy chế bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, luân chuyển, 
từ chức, miễn nhiệm cán bộ, 
công chức lãnh đạo, tuổi bổ 
nhiệm lần đầu cho các vị trí 

lãnh đạo từ cấp trưởng, phó 
phòng cấp huyện và tương 
đương trở lên cho cả nam và 
nữ đều như nhau. Khi thực 
hiện miễn thi ngoại ngữ trong 
các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch 
công chức, viên chức thì cán 
bộ, công chức nữ được giảm 
5 tuổi so với nam giới. Điều 
kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự 
tuyển cán bộ, công chức do 
Nhà nước ban hành không cho 
phép phân biệt giới tính trong 
tuyển dụng. Cơ quan nào 
quy định chỉ nhận hồ sơ nam 
hoặc chỉ nhận hồ sơ nữ, quy 
định ưu tiên đối với nam giới 
(hoặc ưu tiên nữ giới) là trái 
với quy định của Nhà nước. 
Chính sách tiền lương và các 
chế độ phụ cấp chi trả không 
phân biệt công chức nam và 
công chức nữ. Trong lĩnh vực 
đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế 
cử công chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở nước ngoài bằng 
nguồn Ngân sách nhà nước 
đã quy định tuổi cử đi đào tạo, 
bồi dưỡng của nam và nữ là 
bằng nhau. Về công tác quy 
hoạch công chức nữ làm việc 
trong các cơ quan nhà nước: 
phụ nữ đã được các cấp chính 
quyền tạo điều kiện tham gia 
các hoạt động xã hội và phát 
huy tốt vai trò tham gia quản 
lý nhà nước, phấn đấu bảo 
đảm có tỷ lệ nữ thích đáng 
trong các cơ quan nhà nước 
các cấp. Cụ thể là trong tổng 
số cán bộ, công chức từ cấp 

vấn đề bình đẳng giới trong quá trình tiếp 
tục cải cách chế độ công vụ, công chức

ts. tRần anH tuấn
Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ
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huyện trở lên, công chức nữ 
chiếm 31,9%- trong đó các cơ 
quan nhà nước ở trung ương, 
công chức nữ chiếm 34,45%; 
các cơ quan nhà nước ở địa 
phương, công chức nữ chiếm 
28,66%; ở cấp xã, công chức 
nữ chiếm 16,2%. Xét trong 
đội ngũ công chức lãnh đạo, 
quản lý, nữ giới chiếm 18,4%. 
Trong đó, nữ giới giữ vị trí 
lãnh đạo, quản lý ở các cơ 
quan nhà nước ở trung ương 
chiếm 22,38%; ở các cơ quan 
nhà nước ở địa phương chiếm 
16,88%.

Bên cạnh các kết quả đã 
đạt được, vấn đề bình đẳng 
giới trong hoạt động công vụ, 
công chức hiện nay vẫn còn 
có những hạn chế nhất định. 
Những hạn chế này có ở các 
quy định của pháp luật và ở 
cả việc triển khai thực hiện 
các quy định trong hoạt động 
công vụ, công chức. Đó là, 
vấn đề bình đẳng giới chưa 
được thể hiện cụ thể, minh 
bạch và đầy đủ trong hệ thống 
các văn bản quy phạm pháp 
luật về công vụ, công chức. 
Do nhận thức và cách hiểu 
chưa đồng đều về vấn đề bình 
đẳng giới nên trong quá trình 
thực hiện xây dựng đội ngũ 
công chức, vẫn còn tình trạng 
tỷ lệ và cơ cấu giữa nam và 
nữ chưa được bảo đảm, một 
số bộ, ngành hoặc địa phương 
khi quy định ở các văn bản 
quy phạm pháp luật hoặc khi 
thực hiện việc tuyển dụng 
công chức vẫn đưa thêm tiêu 
chuẩn về giới tính vào các tiêu 
chuẩn đăng ký dự tuyển (chỉ 
nhận nam hoặc chỉ nhận nữ); 

một số chính sách liên quan 
đến xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức chưa chú ý đến vấn 
đề bình đẳng giới. Một số cơ 
quan khi thực hiện việc khen 
thưởng cán bộ, công chức vẫn 
chưa xem xét các trường hợp 
công chức nữ có thời gian nghỉ 
sinh con trong năm công tác. 
Trong công tác thống kê tổng 
hợp, yêu cầu thống kê về giới 
chưa được quan tâm và chú 
ý. Nhiều cơ quan không có 
số liệu về tương quan nam nữ 
trong các tiêu chí thống kê báo 
cáo, chưa xác định được tỷ lệ 
giữa nam và nữ trong các tiêu 
chí về trình độ công chức; về 
cơ cấu ngạch và trong cơ cấu 
các vị trí quản lý... Nguyên 
nhân dẫn đến những hạn chế 
của việc thực hiện bình đẳng 
giới trong quản lý công vụ, 
công chức nêu trên là do thể 
chế công vụ, công chức chưa 
có các quy định đầy đủ và cụ 
thể về bình đẳng giới; nhận 
thức về giới vẫn còn bị cản 
trở bởi định kiến của nền văn 
hóa Á Đông; bản thân công 
chức nữ cũng chưa thực sự nỗ 
lực trong công tác, hoặc phải 
lo cuộc sống gia đình và sao 
nhãng nhiệm vụ chuyên môn; 
tâm lý an phận vẫn còn trong 
một số công chức nữ.  

Vì vậy, với Luật Bình 
đẳng giới đã được Nhà nước 
ban hành và có hiệu lực từ năm 
2006, vấn đề bình đẳng giới 
trong cải cách chế độ công vụ, 
công chức cần được quan tâm 
đúng mức và tuân thủ pháp 
luật về bình đẳng giới. Điều 
này cần được thực hiện dưới 
hai góc độ: Thứ nhất, lồng 

ghép các quy định về bình 
đẳng giới vào các nội dung 
quản lý công vụ, công chức. 
Thứ hai, quy định một số biện 
pháp thúc đẩy bình đẳng giới 
trong quản lý công vụ, công 
chức. Muốn vậy, trước hết 
chúng ta cần phải thay đổi 
nhận thức và có tư duy khoa 
học về vấn đề giới. Cần xác 
định và bổ sung nguyên tắc 
bảo đảm bình đẳng giới trong 
các nguyên tắc quản lý công 
vụ, công chức. Các quyền của 
công chức trong thực thi công 
vụ như quyền được bảo đảm 
điều kiện thực thi công vụ; 
quyền hưởng lương, chế độ 
đãi ngộ và khen thưởng; quyền 
được hưởng chế độ nghỉ ngơi; 
quyền được bảo đảm về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 
các quyền khác được áp dụng 
chung cho mọi cán bộ, công 
chức không kể là nam hay nữ. 
Không phân biệt đối xử nam 
và nữ trong tuyển dụng, sử 
dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh 
giá và quản lý cán bộ, công 
chức. Cán bộ, công chức nữ 
được bảo đảm các chính sách 
dành cho người mẹ và các 
biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới quy định trong pháp luật 
lao động, pháp luật hình sự, 
pháp luật bình đẳng giới và 
các văn bản pháp luật khác. 
Độ tuổi tham gia và rời bỏ 
công vụ của công chức nam 
và nữ cũng cần được nghiên 
cứu gắn với các tiêu chí sau: 
a) bảo đảm phù hợp với tâm 
sinh lý lứa tuổi của từng giới; 
b) bảo đảm sự cân bằng giữa 
tuổi nghỉ hưu với các vấn đề 
khác như tuổi tuyển dụng, tuổi 

(Xem tiếp trang 38)
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Trong những năm 
qua, cùng với 
sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế 

và cơ cấu lao động, đội ngũ 
CNVCLĐ Hà Tĩnh nói chung, 
nữ CNVCLĐ nói riêng đã 
lớn mạnh không ngừng cả về 
số lượng và chất lượng. Một 
trong những yếu tố quan trọng 
làm nên thành quả đó phải 
kể đến vai trò, nỗ lực của các 
cấp công đoàn trong việc triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về công tác vận động nữ 
CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và Chỉ thị 03/
CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” trong nữ 
CNVCLĐ.

Xây dựng đội ngũ nữ 
CnVClđ thời kỳ đẩy mạnh 
CnH-HđH

Bám sát các mục tiêu, 
nhiệm vụ theo tinh thần Nghị 
quyết 6b/NQ-TLĐ, Liên đoàn 
Lao động tỉnh đã ban hành 
chương trình hành động và 
tổ chức quán triệt, triển khai 
thực hiện với nhiều giải pháp 
cụ thể, đồng bộ. Để nâng cao 
nhận thức về giới, về vị trí, 
vai trò của phụ nữ trong xã 
hội và gia đình, các cấp Công 
đoàn đã tăng cường công tác 

tuyên truyền giáo dục về các 
chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước 
đến nữ CNVCLĐ như:  Nghị 
quyết số 11 của Bộ Chính trị, 
Nghị quyết số 20 của Ban 
Chấp hành TW Đảng khóa X 
và các văn bản liên quan đến 
lao động nữ và trẻ em. Đối 
với nhiệm vụ chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nữ CNVCLĐ, 
Ban Nữ công các cấp đã chủ 
động tham mưu, đề xuất sửa 
đổi, tổ chức thực hiện và phối 
hợp kiểm tra việc thực hiện 
chế độ chính sách đối với 
lao động nữ về việc làm, hợp 
đồng lao động, tiền lương; 
kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi động 
viên nữ CNVCLĐ có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn từ các 
nguồn quỹ do Công đoàn các 
cấp phát động, như: Quỹ “Mái 
ấm Công đoàn”, Quỹ “Vì 
nữ CNVCLĐ nghèo”, Quỹ 
“Tình thương”... 5 năm qua, 
đã có trên 10 nghìn lượt gia 
đình nữ CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn được trợ cấp, 
thăm hỏi với số tiền trên 4 tỷ 
đồng; 293 chị được hỗ trợ sửa 
chữa, xây dựng nhà “Mái ấm 
Công đoàn”, “Mái ấm tình 
thương” với số tiền hơn 5,8 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, Ban Chấp 
hành CĐ các cấp tín chấp cho 
nữ CNVCLĐ vay vốn Quỹ 
“Quốc gia giải quyết việc 
làm”, Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ 
nghèo” và các nguồn quỹ 
khác với tổng số tiền gần 2 tỷ 

Chuyển biến mạnh mẽ trong Công táC 
vận động nữ CnvCLđ và phong trào thi 

đua “giỏi việC nướC, đảm việC nhà”
lê na

Liên đoàn Lao động tỉnh

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 
các tập thể được biểu dương tại Hội nghị 



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 10 thaùng 10/201534

đồng cho trên 500 lượt chị vay 
để phát triển kinh tế gia đình, 
ổn định cuộc sống. 

Nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực nữ, 
các cấp Công đoàn đã tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
và xây dựng kế hoạch phát 
triển cán bộ nữ; khuyến khích 
nữ tham gia học tập nâng cao 
trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ, tay nghề... 5 
năm qua, có 256 chị theo học 
các khóa cao học, 8.189 chị 
học ĐH-CĐ, 146 chị được cử 
đi học cao cấp lý luận chính 
trị…, nâng tổng số phụ nữ có 
trình độ chuyên môn ĐH-CĐ 
trong toàn tỉnh hiên nay lên 
25.032 chị, sau đại học 537 
chị; trình độ chính trị cử nhân, 
cao cấp có 403 chị. Tỷ lệ nữ 
đang giữ các chức vụ quan 
trọng trong các cơ quan Đảng, 
chính quyền, các tổ chức 
chính trị xã hội, các doanh 
nghiệp, ngày càng tăng và đã 
phát huy được năng lực trình 
độ của mình, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp phần 
đáng kể vào sự phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh nhà. 

Trong phong trào “Xây 
dựng gia đình nữ CNVCLĐ 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc”, LĐLĐ tỉnh đã 
phối hợp với Hội LHPN tỉnh, 
Sở VHTT&DL tổ chức các 
hoạt động hội thảo, hội thi 
về gia đình, bình đẳng giới, 
tổ chức tuyên dương gia đình 
nữ CNVCLĐ tiêu biểu... Bên 
cạnh đó, LĐLĐ tỉnh thường 
xuyên chỉ đạo các cấp công 
đoàn không ngừng củng cố, 
kiện toàn nâng cao chất lượng 

hoạt động Ban nữ công công 
đoàn các cấp, góp phần xây 
dựng tổ chức Công đoàn vững 
mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham 
gia BCH công đoàn các cấp 
ở Hà Tĩnh đạt 39,55%, vượt 
9,55% so với Nghị quyết 6b 
đề ra; nhiều chị đã trưởng 
thành, được cấp ủy, chính 
quyền các cấp giao trọng trách 
cao, như: Bí thư, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch HĐND, UBND các cấp...

đẩy mạnh phong trào 
thi đua “giỏi việc nước, 
đảm việc nhà”

Gắn với việc thực hiện 
Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, các 
cấp Công đoàn tiếp tục  đẩy 
mạnh phong trào thi đua trong 
nữ CNVCLĐ theo tinh thần 
Chỉ thị 03/CT-TLĐ. Với sự 
hưởng ứng tích cực của đông 
đảo nữ CNVCLĐ, hàng năm 
có 98% chị đăng ký và có trên 
90% chị đạt danh hiệu “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà”, 
nhiều chị được Đảng, Nhà 
nước, các cấp Công đoàn ghi 
nhận và khen thưởng.

Điển hình trong phong 
trào thi đua “Hai giỏi” trước 
hết phải kể đến nữ CNVCLĐ 
Khối hành chính sự nghiệp. 
Để đáp ứng yêu cầu công việc 
ngày càng cao, các chị khắc 
phục khó khăn, không ngừng 
học tập nâng cao trình độ 
chính trị, chuyên môn nghiệp 
vụ dưới nhiều hình thức. Là 
cán bộ lãnh đạo, các chị luôn 
tích cực tham mưu với cấp 
ủy Đảng, chính quyền, các tổ 
chức chính trị xã hội về các 
chủ trương đường lối, cơ chế 
chính sách, góp phần thực 

hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước, như chị 
Nguyễn Thị Gái - UVBTV, 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; 
chị Nguyễn Thị Nữ Y - Tỉnh 
ủy viên, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh; chị Dương 
Thị Hằng - Chủ tịch Hội 
LHPN Hà Tĩnh... Bên cạnh 
chị em làm công tác lãnh đạo, 
quản lý, đại bộ phận các chị 
là cán bộ, chuyên viên, CNLĐ 
đã tận tình, chu đáo và hoàn 
thành tốt công việc được giao. 
Điển hình như phụ nữ các đơn 
vị : Cục thuế, Kho bạc Nhà 
nước, BHXH...

Trong lĩnh vực GD-
ĐT, với 18.741 nữ cán bộ, 
viên chức (chiếm 78,4% 
CNVCLĐ toàn ngành), Công 
đoàn ngành đã cụ thể hóa nội 
dung thi đua “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” thành phong 
trào thi đua “Giỏi việc trường, 
đảm việc nhà” gắn với cuộc 
vận động  “Mỗi thầy cô giáo 
là một tấm gương đạo đức 
tự học và sáng tạo”... Trong 
5 năm qua, đã có 7 chị được 
phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo ưu tú, 9 chị được tặng 
thưởng Huân chương Lao 
động, 29 chị được tặng Bằng 
khen của Chính phủ, 433 chị 
được tặng Bằng khen của Bộ 
GD-ĐT và UBND tỉnh, 58 
chị được công nhận danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 89 
chị được vinh danh điển hình 
tiên tiến ngành GD-ĐT Hà 
Tĩnh, giai đoạn 2010- 2015.

Hòa chung với phong trào 
thi đua của phụ nữ toàn tỉnh, 
nữ CNVCLĐ ngành Y tế luôn 
nêu cao tinh thần, thái độ phục 
vụ người bệnh, thực hiện tốt 
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12 điều y đức và các quy tắc 
ứng xử của ngành. Nhiều chị 
say sưa nghiên cứu để điều chế 
các loại thuốc chữa bệnh bằng 
nguồn dược liệu có sẵn, các 
phương pháp điều trị bệnh... 5 
năm qua, toàn ngành đã có 63 
đề tài khoa học, 36 sáng kiến 
kinh nghiệm, giải pháp hữu 
ích các cấp. Với những nỗ lực, 
cố gắng và trí tuệ, tâm huyết 
của mình, nhiều chị đã được 
các cấp, ngành khen thưởng ; 
trong đó có 1 chị được Chủ 
tịch nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba, 7 chị được 
Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen, 19 chị được tặng 
danh hiệu Thầy thuốc nhân 
dân, Thầy thuốc ưu tú. 

Trong lĩnh vực quản lý, 
điều hành SXKD, nhiều chị đã 
dày công nghiên cứu, tìm tòi, 
sáng tạo sản phẩm mới, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu đa dạng 
của người tiêu dùng, đem 
lại lợi nhuận cao cho doanh 
nghiệp và nâng cao thu nhập 
cho người lao động. Là công 
nhân trực tiếp sản xuất kinh 
doanh, các chị thường xuyên 
rèn luyện ý thức kỷ luật lao 
động, tác phong công nghiệp, 
phấn đấu nâng cao trình độ kỹ 
thuật, tay nghề, kỹ năng làm 
việc đạt năng suất cao, chất 
lượng tốt để có thu nhập và 
cuộc sống ổn định. Hiện nay, 
toàn tỉnh có 1.562 nữ CNLĐ 
có trình độ tay nghề từ bậc 3 
trở lên. Tiểu biểu như Công 
đoàn Tổng Công ty Khoáng 
sản và Thương mại Hà Tĩnh 
có 127 chị có trình độ cao 
đẳng trở lên, 103 chị trung 
cấp; Công đoàn ngành NN-
PTNT có 15 chị trình độ trên 

đại học, 352 chị ĐH-CĐ, 398 
chị trung cấp, 8 chị có sáng 
kiến, sáng tạo và đề tài nghiên 
cứu khoa học được áp dụng 
vào sản xuất kinh doanh làm 
lợi hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ «Giỏi việc 
nước», các chị còn là những 
người luôn «Đảm việc nhà». 
Dù ở cương vị, lĩnh vực nào, 
hầu hết các chị cũng đều nỗ 
lực vượt qua khó khăn để 
động viên chồng, nuôi dạy 
con, phụng dưỡng bố mẹ già, 
xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 
Nhiều chị có hoàn cảnh hết 
sức éo le nhưng đã vượt lên 
số phận bằng tất cả nghị lực, 
niềm tin… để làm nên những 
điều kỳ diệu. Điển hình như 
cô Nguyễn Thị Thúy (giáo 
viên Trường THPT Cẩm 
Bình, Cẩm Xuyên) hoàn cảnh 
gia đình khó khăn: bản thân bị 
bệnh suy thận, chồng là bệnh 
binh, cha mẹ chồng già yếu, 
các con nhỏ dại… Vượt lên tất 
cả, cô luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chuyên môn, đoàn 
thể ; nhiều năm liền có sáng 
kiến kinh nghiệm bậc 4/4 cấp 
tỉnh, được LĐLĐ tỉnh, Công 
đoàn ngành tặng Bằng khen, 
Giấy khen và đạt giải nhất 
Hội thi chung kết Bí thư chi 
bộ toàn tỉnh năm 2014... Với 
những thành tích, cống hiến 
của mình, cô luôn được đồng 
nghiệp kính nể và học sinh 
bầu chọn là “giáo viên được 
yêu thích nhất”. Trong gia 
đình, cô là người con - người 
vợ - người mẹ mẫu mực, chu 
toàn. Hai con của cô đều học 
giỏi, 1 cháu tốt nghiệp trường 
Đại học Y, 1 cháu hiện đang 

học trường Đại học Ngoại ngữ 
Đà Nẵng… Nhiều chị là vợ 
liệt sỹ, thương binh nặng, mẹ 
của những đứa con bị nhiễm 
chất độc da cam, tàn tật suất 
đời…,  nhưng vẫn một lòng 
thủy chung, tận tụy, thể hiện 
tấm lòng nhân hậu và những 
phẩm chất cao đẹp của người 
phụ nữ Việt Nam...  

Với những nỗ lực và kết 
quả đạt được trong thực hiện 
Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ 
và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của 
Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 năm 
qua, đã có 20 cá nhân được 
tặng thưởng Huân chương 
Lao động; 144 cá nhân được 
Chính phủ tặng bằng khen; 3 
cá nhân được công nhận Chiến 
sỹ thi đua toàn quốc; 131 chị 
có đề tài khoa học các cấp; 16 
chị có Bằng lao động sáng tạo; 
71 cá nhân được Tổng LĐLĐ 
Việt Nam tặng Bằng khen; 
1.910 cá nhân được các bộ, 
ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 
ương tặng Bằng khen; trên 
130 nghìn lượt chị đạt danh 
hiệu “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”. Những con số trên 
đã phần nào khẳng định công 
tác vận động nữ CNVCLĐ 
thời kỳ CNH-HĐH đất nước 
và phong trào thi đua “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà” giai 
đoạn 2010-2015 đã có những 
bước phát triển mới cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu; qua đó, nữ 
CNVCLĐ ngày càng trưởng 
thành và phát huy mạnh mẽ 
theo tiêu chí và các chuẩn 
mực của người phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ CNH-HĐH đất 
nước./. 

l.n
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Trong xu hướng 
quốc tế hóa 
hiện nay, xây 
dựng xã hội 

bình đẳng và bình đẳng giới 
đang là đòi hỏi tất yếu trong 
quá trình phát triển của nhân 
loại và Việt Nam không là 
một ngoại lệ; đó vừa là yêu 
cầu khách quan, vừa là động 
lực thúc đẩy hội nhập, phát 

triển. Chính vì thế, cả hệ 
thống chính trị đã vào cuộc, 
Đảng, Nhà nước coi Chiến 
lược quốc gia về bình đẳng 
giới là một bộ phận cấu thành 
quan trọng của chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước, là cơ sở nền tảng 
của chiến lược phát triển 
con người; quyền của phụ 
nữ Việt Nam được ghi nhận 

và đảm bảo thực hiện bằng 
Hiến pháp và nhiều văn bản 
pháp luật như Bộ luật Dân 
sự, Bộ luật Lao động, Luật 
Hôn nhân và Gia đình; Luật 
Bình đẳng giới; Luật Phòng 
chống Bạo lực gia đình…

Hiện nay, quyền của 
người phụ nữ trong gia đình 
đã có nhiều thay đổi tích 

thực tiễn về bình đẳng giới và vai trò 
của người phụ nữ trong xã hội

Hoài tHu

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng về tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội. Trong 
các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, phụ nữ tham gia hầu hết các hoạt động trên các chiến trường. 
Từ ngày đất nước thống nhất cho đến nay, không ít đồng chí là nữ giữ cương vị lãnh đạo ở nhiều 
lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật. Phụ nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với tám 
chữ vàng mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang”. Chính vì thế, xây dựng xã hội bình đẳng và bình đẳng giới góp phần nâng cao vị thế của 
người phụ nữ trong gia đình, xã hội là nhiệm vụ của tất cả các tổ chức và cá nhân. 

Ban lãnh đạo Vietcombank Hà Tĩnh tặng hoa cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 
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cực, người phụ nữ trong gia 
đình nắm giữ kinh tế, pháp 
luật quy định người vợ cùng 
đứng tên với chồng trong 
giấy chứng nhận quyền sở 
hữu đất đai, nhà ở, và tài sản. 
Điều đó khẳng định vai trò 
quan trọng của người phụ nữ 
trong gia đình và xã hội. 

Chiến lược quốc gia 
về bình đẳng giới đã tạo 
nên những bước tiến rõ nét 
trong đời sống chính trị, xã 
hội. Ở Nước ta hiện nay có 
tới 24,4% đại biểu nữ trong 
Quốc hội (Khoá XIII) là nước 
có tỉ lệ cao nhất ở châu Á và 
là một trong những nước có 
tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội 
cao nhất thế giới. Ở Hà Tĩnh, 
Hội đồng nhân dân các cấp 
có tỉ lệ trên 26 % là nữ. Đặc 
biệt,  phụ nữ chiếm ưu thế 
trong một số ngành như giáo 
dục, y tế, và dịch vụ là minh 
chứng rõ nét về hiệu quả các 
chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước đã tạo điều kiện để 
phụ nữ Việt Nam được phát 
triển bình đẳng. 

Tuy vậy, vấn đề tư tưởng 
hệ, tập tục nối dõi đã có hàng 
ngàn năm nay đã tạo ra cái 
nhìn thiếu công bằng đối với 
người phụ nữ, vẫn còn quan 
niệm trọng nam khinh nữ, 
tình trạng bạo lực gia đình, 
xâm hại tình dục trẻ em và 
phụ nữ vẫn tồn tại; định kiến 
về giới còn khá phổ biến 
trong xã hội, đặc biệt là khu 
vực nông thôn. Vai trò, vị trí 
của phụ nữ và trẻ em gái tuy 
đã được cải thiện nhưng còn 
nhiều hạn chế so với nam 

giới. Mặc dù pháp luật có 
nhiều quy định mang tính ưu 
đãi cho lao động nữ nhưng 
chưa được thực thi nghiêm 
túc trong thực tế.

Ban lãnh đạo 
Vietcombank Hà Tĩnh tặng 
hoa chúc mừng chị em Phụ 
nữ trong các ngày lễ 08/3 

Để Chương trình hành 
động thực hiện chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới 
phát huy hiệu quả hơn nữa 
trong thực tế cuộc sống, cần 
sự phối hợp đồng bộ, chặt 
chẽ giữa các tổ chức chính 
quyền, đoàn thể cộng đồng 
và doanh nghiệp, kết hợp 
nhiều hình thức khác nhau 
để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người phụ nữ 
được phát huy tối đa năng 
lực để khẳng định bản thân, 
làm thay đổi nhận thức của 
cộng đồng về giới. Và một 
trong những yếu tố giúp 
người phụ nữ được khẳng 
định vai trò, vị thế của mình 
trong gia đình, trong xã hội 
là những người có được sự 
tự chủ về kinh tế, bình đẳng 
với người chồng trong việc 
tạo ra các nguồn thu nhập để 
xây dựng và phát triển kinh 
tế gia đình.

Chính vì vậy, làm thay 
đổi nhận thức xã hội về 
bình đẳng giới là nhiệm vụ 
được đặt lên hàng đầu đối 
với không chỉ một tổ chức, 
cá nhân nào. Đó là nhiệm 
vụ chung của toàn xã hội. 
Và Vietcombank có đầy đủ 
các điều kiện để tham gia 
tích cực hơn nữa trong xây 

dựng xã hội bình đẳng về 
giới. Hiện nay, ở một số địa 
phương xây dựng và hỗ trợ 
tín dụng cho hội viên hội phụ 
nữ, đào tạo nghề cho phụ nữ 
nông thôn; các phong trào 
phụ nữ giúp nhau làm giàu, 
công tác chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em .v.v. đã góp 
phần không nhỏ trong việc 
tạo điều kiện cho phụ nữ 
được khẳng định mình trong 
gia đình, góp phần nâng cao 
vị thế, vai trò của phụ nữ 
trong xã hội. 

Những bông hoa tươi 
thắm luôn là nguồn động 
viên khích lệ để chị em phấn 
đấu vươn lên 

Trong thực tế, những 
năm gần đây, bên cạnh 
hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank thì Ban lãnh 
đạo Vietcombank luôn tạo 
mọi điều kiện để mọi phụ 
nữ trong ngôi nhà chung 
Vietcombank ngoài việc thực 
hiện trọn thiên chức, vai trò, 
nhiệm vụ của mình, luôn tạo 
điều kiện để phụ nữ tham gia 
các hoạt động xã hội hơn cả 
nam giới và mạnh dạn xung 
phong làm tất cả những công 
việc mà trước đây chỉ dành 
cho nam giới. Phải nói rằng 
khi xã hội có bình đẳng giới 
thì vai trò người phụ nữ đã 
thay đổi hoàn toàn, phần lớn 
lãnh đạo trong các phòng ban 
nghiệp vụ của Vietcombank 
là phụ nữ và trong số họ đã 
trở thành tấm gương điển 
hình trong thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn và khẳng 
định được vị trí của bản thân 
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trong gia đình và xã hội và 
họ chính là những người phụ 
nữ “giỏi việc nước đảm việc 
nhà”. 

Người phụ nữ là hương 
hoa của cuộc đời, là một nửa 
nhân loại. Họ luôn đóng một 
vai trò quan trọng không 
những trong đời sống gia 
đình mà còn trong đời sống 
xã hội.  Họ là cở sở cho một 
cuộc sống bền vững và hạnh 
phúc. Với những đóng góp 
và sự dâng hiến của mình, 
vai trò của người phụ nữ có 
một ý nghĩa thiết yếu và dĩ 
nhiên không ai có thể thay 
thế được họ. Bởi họ là những 
vẻ đẹp của cuộc sống, là tinh 

thần của nhân loại. Chủ tịch 
Hội phụ Nữ Việt Nam Hà Thị 
Khiết đã tôn vinh người phụ 
nữ Việt Nam: “Trong thành 
tựu chung của đất nước, có 
sự đóng góp tích cực của các 
tầng lớp phụ nữ Việt Nam. 
Là một lực lượng lao động 
xã hội đông đảo, phụ nữ Việt 
Nam đã tỏ rõ vai trò, khả 
năng, sức sáng tạo của mình 
trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, thích ứng với sự 
hội nhập và phát triển theo 
xu thế chung của nhân loại”. 

Có thể nói, khi nền kinh 
tế của chúng ta càng phát 
triển, phụ nữ càng có nhiều 
cơ hội để phát triển bản 

thân hơn. Chính nhờ Đảng 
có sự lựa chọn đường lối 
đúng đắn cho sự phát triển 
của đất nước mà vai trò 
của người phụ nữ trong xã 
hội Việt Nam không ngừng 
được nâng cao, khẳng định 
được vị thế trong xã hội. Và 
phụ nữ – dù trong thời đại 
nào cũng luôn có những vị 
trí không thể thay thế. Như 
Victor Hugo đã từng ca ngợi 
người phụ nữ: “Bên cạnh 
ánh sáng lung linh của các 
vì sao còn có ánh sáng êm 
dịu và huyền bí của tâm hồn 
người phụ nữ”.

H.t

bổ nhiệm, tuổi đào tạo, bồi 
dưỡng; c) phát huy được yếu 
tố nhân tài trong giới nữ; d) 
không làm mất đi vai trò của 
giới nữ đối với gia đình. 

Cụ thể, một số vấn đề sau 
nên được thể chế hóa bằng 
pháp luật để thực hiện vấn 
đề bình đẳng giới trong chế 
độ công vụ, công chức: Công 
chức nữ nghỉ sinh con theo 
quy định của pháp luật thì 
phải được bảo đảm quyền lợi 
về nâng lương, nâng ngạch, 
quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; 
không được sử dụng công 
chức nữ có thai từ tháng thứ 
bảy hoặc đang nuôi con nhỏ 
dưới 12 tháng tuổi làm thêm 
giờ, làm việc vào ban đêm; 
không cản trở việc tuyển 

dụng, sử dụng, bổ nhiệm nam 
hoặc nữ vào vị trí lãnh đạo, 
quản lý hoặc các vị trí, chức 
danh chuyên môn vì định kiến 
giới; không thực hiện biệt 
phái hoặc giải quyết thôi việc 
đối với công chức nữ trong 
thời gian đang mang thai hoặc 
đang nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi; đối với độ tuổi nghỉ 
hưu của công chức nữ nên có 
chính sách nâng độ tuổi nghỉ 
hưu lên bằng như nam giới 
đối với một số trường hợp có 
đủ sức khoẻ, tự nguyện và là 
chuyên viên cao cấp, chuyên 
gia; phó giáo sư, giáo sư, tiến 
sĩ; một số các chức danh lãnh 
đạo cụ thể ở cấp tỉnh, cấp bộ.

Thực hiện và triển khai 
vấn đề bình đẳng giới trong 

quá trình cải cách chế độ 
công vụ, công chức là một xu 
hướng của thời đại ngày nay, 
thể hiện tính văn hóa cao của 
chế độ công chức. Qua đó, 
mọi người đều sẽ có những 
cơ hội như nhau liên quan đến 
quyền được bảo đảm thực thi 
công vụ, quyền hưởng lương, 
hưởng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế; bảo đảm việc tuyển 
dụng, sử dụng và đãi ngộ công 
chức nam và nữ như nhau, 
thu hút những người thực sự 
có năng lực (cả nam và nữ) 
tham gia vào quá trình phục 
vụ nhân dân và xã hội. Đồng 
thời đó cũng là giải pháp góp 
phần thúc đẩy sự nghiệp vì sự 
tiến bộ của phụ nữ hiện nay./.

t.a.t

VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI... 
(Tiếp theo trang32)
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Con đường học tập đầy 
gian nan 

Sinh ra và lớn lên tại 
vùng quê nghèo hiếu học 
huyện Đức Thọ. Sau khi tốt 
nghiệp Trường Đại học Văn 
hóa Hà Nội năm 1996, chị 
trở về quê hương Hà Tĩnh 
giảng dạy tại trường VHNT 
(nay là Trường CĐ VHTT & 
DL Nguyễn Du) và lập gia 
đình. Chồng công tác xa nhà, 
hai ba tuần, có khi lâu hơn 
mới về thăm gia đình một 
lần, một mình chị vừa nuôi 
con nhỏ vừa thăm nom ông 
bà nội, ngoại hai bên, công 
việc ở trường lại bộn bề bởi 
vừa làm công tác quản lý vừa 
kiêm nhiệm các hoạt động 
đoàn thể lại liên tục tham gia 
các khóa học để nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và lý luận chính trị. “Chị 
chia sẽ: Chị không còn chút 
thời gian nào để dành cho 

bản thân, thế nhưng niềm 
say mê công việc, tình yêu 
gia đình đã giúp chị quyên 
hết nhọc nhằn, khó khăn và 
vượt qua tất cả”. 

Chị nhớ lại: Năm 2001, 
được sự động viên của 
chồng, sự chia sẽ của ông 
bà nội ngoại hai bên và của 
đồng nghiệp, chị quyết định 

gửi con cho bà nội đã già 
yếu, khăn gói ra Hà Nội học 
cao học để nâng cao trình 
độ phục vụ sự nghiệp trồng 
người. Học thạc sỹ được hơn 
một năm thì chị sinh con thứ 
hai, con được hai tháng tuổi 
thì có đợt học. Chị lại phải 
mang theo con thơ khăn gói 
lên đường ra Hà Nội. Cái 

Gặp cô giáo “hai giỏi”

Chị Đặng Thị Hằng tham luận tại Hội nghị

Mọi người cho rằng chị là bông hoa vượt trội trong vườn hoa “Hai giỏi” được tôn vinh tại Hội 
nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  và  Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010 - 2015). Người tôi muốn nói là chị Đặng Thị 
Hằng- Chủ tịch Công đoàn - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ VHTT&DL Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh.

Ấn tượng đẹp đẽ, sâu sắc nhất đối với người tham dự Hội nghị hôm đó là cả hội trường ứa 
nước mắt trước cảm xúc nghẹn ngào của chị khi chị chia sẽ qúa trình vượt qua bao khó khăn, 
phấn đấu vươn lên để thành công trong sự nghiệp và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc.
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cảnh vừa đi học vừa nuôi con 
lú vừa lo cho đứa lớn mới 
bốn tuổi ở nhà cùng ông bà, 
nghĩ lại chị không biết làm 
thế nào chị vượt qua được. 
Có những hôm thi hết môn, 
về muộn, trong căn phòng  
trọ, con khát sữa quấy khóc 
khiến chị nhiều lúc không 
thể tập trung. Bé lớn ở nhà 
không có mẹ ở bên, đứa bé 
đói, mẹ bận thi chưa về kịp... 
Những hình ảnh đó vẫn còn 
in trong lòng bé lớn của chị: 
Lớn lên cháu thường nói với 
em: “Tuổi thơ của chị trong 
cổng sắt và bên cống thoát 
nước”. Bởi ông bà già yếu, 
mắt kém không kiểm soát 
được cháu, nên hàng ngày 
ông bà khóa cổng không cho 
cháu ra ngoài, sợ cháu té 
hoặc xe cộ, khi nào có bạn 
hàng xóm đến chơi cháu ghé 
qua cổng chơi với bạn... Kể 
đến đây nước mắt của chị 
cứ thế mà lăn. Chị tiếp tục: 
Những chặng đường vất vả 
đó chị chưa bao giờ quyên, 
nhưng điều quan trọng là 
chị đã vượt qua. Thương 
con, thương chồng có lúc 
chị đã tự hứa sẽ không để 
chồng, con phải sống trong 
hoàn cảnh đó nữa, thế nhưng 
ổn định được 3 năm chị lại 
được cử ra Hà Nội học tiếp 
cao cấp chính trị, nghĩ đến 
cảnh gia đình mỗi người một 
nơi, chị do dự không muốn 
đi vì không biết phải sắp xếp 
công việc gia đình và bố trí 
việc con cái học hành như 
thế nào. Đồng nghiệp và gia 

đình chị lại tiếp tục động 
viên, nhận đỡ đần chia sẽ 
cùng chị, chị lại ra Hà Nội 
học. Lần này chị nhờ ông 
bà nội vào ở cùng hai cháu 
nhưng ông bà đã già yếu, 
mọi việc ở nhà chủ yếu nhờ 
đồng nghiệp, hàng xóm và 
bạn bè. Con nhỏ không có bố 
mẹ bên cạnh, ông bà cũng đã 
già, việc chăm sóc cháu thay 
mẹ rất vất vả. Thương con, 
thương mẹ già nên dù quảng 
đường rất xa nhưng tuần 
nào chị cũng về nhà, tranh 
thủ trong hai ngày nghỉ cuối 
tuần, chị dồn hết sức lực, tình 
yêu thương để bù đắp những 
thiệt thòi cho chồng, con và 
bố mẹ chồng. Với chị, thời 
gian nghỉ ngơi là thời gian 
đi về trên xe khách, thế mà 
đôi khi cũng bị lạm dụng để 
nghiên cứu bài vở.

Sau khi tốt nghiệp thạc 
sỹ và cao cấp chính trị loại 
giỏi, năm 2010, chị tiếp tục 
nghiên cứu sinh và hiện nay 
chuẩn bị bảo vệ luận án tiến 
sỹ về đề tài: Đời sống văn 
hóa của cư dân ven biển Hà 
Tĩnh thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”.

Nổi trội trong vườn hoa 
“hai giỏi”

Vừa đảm đương công 
việc chuyên môn, hoạt động 
đoàn thể tại trường, vừa hoàn 
thành các nội dung, chương 
trình học tập để nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và lý luận chính trị, chị 
phải lo toan mọi mặt cho gia 

đình trong điều kiện kinh 
tế hết sức khó khăn, thế mà 
chị luôn đạt thành tích cao 
trong học tập,  hoàn thành 
xuất sắc mọi công việc được 
phân công, được tập thể 
nhà trường suy tôn, nhiều 
năm liền đạt chiến sỹ thi 
đua cấp cơ sở, được UBND 
tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Vì sự 
tiến bộ của phụ nữ tỉnh tặng 
bằng khen...điều quan trọng 
hơn là vừa giỏi việc nước, 
chị còn đảm việc nhà. Bằng 
kỷ năng, nghiệp vụ sẵn có, 
bằng cả tấm lòng và tình 
cảm cùng phương pháp giáo 
dục chăm sóc con khoa học, 
chị đã dạy con kỹ năng sống 
và khả năng tự lập cho bản 
thân nên hai đứa con chị rất 
ngoan và học giỏi, luôn vâng 
lời bố mẹ.

Chị tâm sự: Có được 
kết quả như ngày hôm nay 
là bằng tất cả những nổ lực, 
cố gắng, phấn đấu không 
mệt mỏi của bản thân, là sự 
sắp xếp hài hòa, hợp lý giữa 
công việc cơ quan, việc học 
tập và gia đình. Với chị gia 
đình và công việc đều rất 
quan trọng, không thể xem 
nhẹ bên nào. Ngoài ra, vai 
trò người chồng, tình cảm, 
sự chia sẽ của đồng nghiệp, 
bạn bè cũng là những động 
lực giúp chị có vượt qua 
khó khăn, chiến thắng chính 
mình. Chị xứng đáng là bông 
hoa vượt trội trong vườn hoa 
“hai giỏi”. 

H.t.l.n
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Tại Đại hội Thi 
đua yêu nước 
toàn tỉnh lần thứ 
VI diễn ra vào 

cuối tháng 8 vừa qua, người 
phụ nữ có nước da trắng, 
khuôn mặt phúc hậu và giọng 
nói nhẹ nhàng ấy đã tạo cho 
tôi cảm giác thật dễ gần, dễ 
mến. Ấn tượng đó càng được 
nhân lên khi được biết chị là 
một giáo dân, nhiều năm liền 
được tôn vinh là nữ doanh 
nhân tiêu biểu... Chị là Bạch 
Thị Hường - Chủ tịch HĐTV 
kiêm Giám đốc Công ty 
TNHH Xuất nhập khẩu Châu 
Tuấn (Nghi Xuân).

Hà Tĩnh là địa phương có 
xuất phát điểm kinh tế thấp, 

điều kiện khí hậu, thời tiết 
khắc nghiệt… Đó là những 
yếu tố gây bất lợi đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
các doanh nghiệp nói chung 
và Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Châu Tuấn nói riêng. 
Mặt khác, trước yêu cầu khắt 
khe của nền kinh tế thị trường 
trong xu thế phát triển và hội 
nhập quốc tế, càng đặt ra cho 
các doanh nghiệp những thách 
thức không dễ vượt qua.

Là người đứng đầu Công 
ty, Bạch Thị Hường biết rõ 
điều này và luôn trăn trở hoạch 
định chiến lược phát triển bền 
vững cho công ty; làm sao để 
có nhiều công trình, sản phẩm 
đạt chất lượng cao, tạo thêm 

việc làm, tăng lợi nhuận cho 
doanh nghiệp và thu nhập cho 
người lao động. Xác định yếu 
tố con người là điều kiện tiên 
quyết để nâng cao hiệu quả 
SXKD, đáp ứng yêu cầu của 
thị trường trong bối cảnh cạnh 
tranh khốc liệt, chị đã chủ 
động xây dựng và thực hiện 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
làm công tác quản lý và đội 
ngũ CBCNV-LĐ, đào tạo đội 
ngũ kế cận, cán bộ làm công 
tác khoa học theo các chuyên 
ngành. Cùng với chăm lo 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
nguồn nhân lực, hàng năm 
công ty luôn chú trọng đầu 

bạch thị hường
nữ doanh nhân tiêu biểu

anH PHương

Chợ thị xã Kỳ Anh do Công ty TNHH XNK Châu Tuấn làm chủ đầu tư đang được hoàn thiện để đưa 
vào khai thác.          Ảnh: Ngô Tuấn
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tư đổi mới máy móc thiết bị 
hiện đại nhằm nâng cao năng 
suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm. Bên cạnh đó, nữ Giám 
đốc Bạch Thị Hường luôn học 
hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ 
các đơn vị SXKD có hiệu quả; 
tìm hiểu thị trường, điều kiện 
phát triển của từng vùng miền, 
mạnh dạn mở rộng hoạt động 
kinh doanh trên nhiều địa bàn, 
lĩnh vực... 

Với triết lý kinh doanh 
lấy chữ tín làm đầu, luôn xem 
chất lượng sản phẩm là sự 
sống còn của doanh nghiệp, 
Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Châu Tuấn đã dần khẳng 
định được thương hiệu, uy tín 
với các đối tác và ký kết được 
nhiều hợp đồng kinh tế có giá 
trị. Những năm qua, doanh 
nghiệp đã và đang thi công 
trên 30 công trình với tổng 
giá trị các hợp đồng trên 300 
tỷ đồng. Trong đó, nhiều công 
trình có giá trị to lớn về kinh tế 
và dân sinh như: đường liên xã 
Tiên – Yên, đường giao thông 
nông thôn các xã Tiên Điền, 
Xuân Đan, Xuân Thành, Xuân 
Viên... và thị trấn Xuân An; 
trường Tiểu học Xuân Viên, 
Xuân An, trường THCS Tiên 
Yên, Mầm non Xuân Thành 
(Nghi Xuân)... Không dừng 
lại ở đó, Công ty còn đầu tư 
thêm dự án chợ thị xã Kỳ Anh 
với tổng mức đầu tư trên 160 
tỷ đồng. Hiện nay, các hạng 
mục của dự án đang được gấp 
rút hoàn thiện để công trình 
chính thức đi vào hoạt động 
và cuối tháng 10/2015.

Tại nhà máy sản xuất bao 

bì, Công ty đã đầu tư 70 tỷ 
đồng vốn cố định để xây dựng 
xưởng, mua máy móc, thiết bị 
và 30 tỷ đồng vốn lưu động để 
mua nguyên vật liệu sản xuất. 
Không dừng lại ở thị trường 
trong nước, sản phẩm của nhà 
máy hiện đã vươn tới một số 
nước như: Thụy Sỹ, Ukraine. 
Doanh thu từ nhà máy bao bì 
đạt 60 tỷ đồng/năm... Từ hai 
bàn tay trắng, sau gần 15 năm 
thành lập Công ty, đến nay nữ 
doanh nhân Bạch Thị Hường 
đã có một cơ ngơi khá đồ sộ 
với hệ thống nhà xưởng, máy 
móc hiện đại và nhiều công 
trình trải rộng khắp các địa 
phương, tạo việc làm cho trên 
700 công nhân (thời kỳ cao 
điểm lên đến 1.000 người) với 
mức thu nhập ổn định (riêng 
lương công nhân nhà máy bao 
bì đạt từ 6 - 6,5 triệu đồng/
người/tháng).  5 năm qua, 
Công ty đã đóng vào ngân 
sách nhà nước 23,5 tỷ đồng. 

Sản xuất kinh doanh hiệu 
quả đã giúp nữ doanh nhân 
có điều kiện thực hiện tâm 
nguyện của mình trong các 
hoạt động từ thiện. 5 năm qua, 
Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Châu Tuấn đã hỗ trợ xây 
6 ngôi nhà cho hộ nghèo với 
trị giá gần 390 triệu đồng; ủng 
hộ quỹ “Vì người nghèo” 100 
triệu đồng; hỗ trợ quỹ khuyến 
học 50 triệu đồng; xây tặng 
bà Bùi Thị Hoàng ở thị trấn 
Phố Châu (Hương Sơn) ngôi 
nhà trị giá 100 triệu đồng... 
Giám đốc Bạch Thị Hường và 
Công ty cũng luôn đồng hành, 
chia sẻ với đồng bào các địa 

phương trong tỉnh bị thiên tai, 
lũ lụt với tổng trị giá tiền thăm 
hỏi, tặng quà 300 triệu đồng. 
Thấm nhuần đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, chị đã và 
đang hỗ trợ làm mới 2 ngôi 
nhà cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị 
Em ở khối 12, thị trấn Xuân 
An (Nghi Xuân) và 1 mẹ liệt 
sỹ ở xã Xuân Hồng (Nghi 
Xuân)... Hưởng ứng phong 
trào “Chung tay xây dựng 
nông thôn mới), chị cũng đã 
hỗ trợ các tổ dân phố ở thị trấn 
Xuân An gần 100 triệu đồng 
làm đường bê tông…

Với những thành tích 
trong SXKD, thực hiện nghĩa 
vụ thuế và luôn tích cực đi đầu 
trong các hoạt động xã hội, 
từ năm 2010 đến nay, Công 
ty do chị điều hành vinh dự 
được nhận giấy chứng nhận 
và cúp “Doanh nghiệp, doanh 
nhân tiêu biểu”. Bản thân chị 
được tín nhiệm bầu làm đại 
biểu HĐND tỉnh khóa XV, 
XVI; được các cấp, ngành 
trao tặng nhiều phần thưởng 
cao quý: Kỷ niệm chương của 
Bộ Tài chính, Bằng khen của 
Tổng cục Thuế và Giấy khen 
của Chi cục Thuế huyện Nghi 
Xuân vì “Đạt thành tích xuất 
sắc về nộp ngân sách nhà 
nước”; Bằng khen của UBND 
tỉnh, Liên đoàn Lao động Hà 
Tĩnh về thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu 
nước, thi đua lao động giỏi và 
xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh…

a.P
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Tại kỳ thi Olympic 
Toán quốc tế năm 
2015 được tổ 
chức tại Thái Lan 

vừa qua, Nguyễn Thị Việt Hà  - 
học sinh lớp 12 Toán, Trường 
THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất 
sắc giành tấm Huy chương 
Đồng, cùng các thành viên đội 
tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 
5 trong tổng số 104 quốc gia có 
đội tuyển dự thi. Với thành tích 
trên, Việt Hà trở thành học sinh 
nữ đầu tiên của tỉnh tham dự và 
đạt giải cao tại cuộc thi danh 
giá này.

Sinh ra trong một gia đình 
viên chức - mẹ là giáo viên dạy 
Toán cấp THCS, bố là kỹ sư xây 
dựng, ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị 
Việt Hà đã bộc lộ những tố chất 
nổi trội về Toán học và luôn 
khát khao chinh phục những 
bài toán khó. Được mẹ truyền 
thêm niềm đam mê với những 

con số, bố 
rèn giũa tư 
duy lôgic 
qua môn 
cờ vua..., 
năng khiếu 
Toán học 
của em 
được nuôi 
dưỡng và 
phát triển 
một cách 
tự nhiên 
trong môi 
t r ư ờ n g 
“chơi mà 
học, học 
mà chơi” 
như thế.

Đ ố i 
với Việt Hà, thêm một điều may 
mắn nữa là ở tuổi học trò, em 
được những giáo viên vừa vững 
chuyên môn, vừa tâm huyết, 
tận tụy với học sinh quan tâm 
giúp đỡ, truyền dạy. Đặc biệt là 
thầy giáo Lê Phi Hùng, không 
chỉ trực tiếp dạy Toán cho em 
mà còn là người đã trao cho em 
cơ hội, động lực và niềm tin để 
theo đuổi niềm đam mê. Ngoài 
ra, bằng ý chí và kỹ năng tự học 
của mình, nhất là qua phương 
tiện công nghệ thông tin, em đã 
có cơ hội được học hỏi, lĩnh hội 
những kinh nghiệm, kiến thức 
của nhiều giáo viên hàng đầu 
trong làng Toán học Việt Nam 
và tiếp cận với nguồn tài liệu 
vô cùng phong phú trên mạng 
Internet.

Nhiều người bảo Toán học 
khô khan và buồn tẻ, nhưng với 
Việt Hà, những con số đã đem 

lại nhiều điều thú vị khi khám 
phá nó. Bên cạnh niềm đam 
mê Toán học, thích âm nhạc, 
điện ảnh, em còn yêu và chơi 
tốt các môn thể thao như: đánh 
cờ, bóng bàn... Theo Hà, “nếu 
Toán học giúp em phát triển 
khả năng tư duy theo chiều 
sâu thì thể thao giúp em có khả 
năng kết nối theo chiều rộng, 
hòa đồng với mọi người, phát 
triển kỹ năng mềm để có thể trở 
thành một công dân năng động, 
sáng tạo trong một xã hội hiện 
đại. Chính các hoạt động ngoại 
khóa, ngoài giờ lên lớp làm 
tăng thêm sức mạnh để giúp 
chúng em học tập tốt hơn”.

Với châm ngôn sống 
“Đừng theo đuổi thành công, 
hãy theo đuổi đam mê rồi 
thành công sẽ theo đuổi bạn”, 
Nguyễn Thị Việt Hà đang tiếp 
tục nỗ lực để thực hiện ước mơ 
theo học ngành Toán - Trường 
Đại học KHTN Hà Nội, làm 
hành trang cho mục tiêu cao 
hơn là được học tập và nghiên 
cứu tại các trường đại học hàng 
đầu thế giới. Với nghị lực, 
quyết tâm và khả năng của em, 
tin chắc rằng trong tương lai 
không xa, Nguyễn Thị Việt Hà 
sẽ biến những điều ước đó trở 
thành hiện thực, góp phần làm 
rạng danh, tô thắm thêm truyền 
thống tự hào của vùng đất học 
Hà Tĩnh.

Phương anh

nữ học sinh hà tĩnh đầu tiên 
giành huy chương đồng olympic toán quốc tế

Lãnh đạo Sở GD-ĐT và gia đình đón Nguyễn Thị 
Việt Hà trở về từ kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 
2015. 

Ảnh: Quang Sáng

tin Hoạt động
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Chiều 11/9, Hội LHPN 
tỉnh tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát 
triển phụ nữ Hà Tĩnh theo mô 
hình quỹ xã hội. Dự lễ có Bí 
thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Thiện, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị 
Nữ Y cùng đại diện một số 
ban, ngành, đoàn thể.

Quỹ Phát triển Phụ nữ 
tiền thân là “Quỹ Phát 

triển vì phụ nữ nghèo” được 
thành lập ngày 20/1/2006. Năm 
2008, Hội LHPN tỉnh nâng cấp 
mô hình quản lý quỹ từ 3 cấp 
(tỉnh, huyện, xã) sang mô hình 
quản lý 2 cấp (tỉnh, huyện), từ 
hệ thống kế toán đơn sang hệ 
thống kế toán kép và đổi tên 
thành “Quỹ Phát triển Phụ nữ 
Hà Tĩnh”.

Đến nay, quỹ đã cho 
128.000 lượt hộ vay vốn, trong 
đó chủ yếu là phụ nữ nghèo, 
cận nghèo; tỷ lệ thu hồi vốn 
đạt 100%. Đã có 17.000 hộ 
thoát được nghèo nhờ nguồn 
vốn vay, góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo toàn tỉnh từ 30% năm 
2010 xuống còn 7,42% năm 
2014.

Hiện Quỹ đang quản lý 
và điều hành nguồn vốn 20 tỷ 
359 triệu đồng, đã giải ngân 
6.582.708.000 đồng cho 302 
thành viên vay tại 13 xã thuộc 
3 huyện vùng cao. Quỹ cũng là 
bạn đồng hành của 17.816 hộ 
của 106 xã thuộc 13 huyện, thị, 
thành.

Tại buổi lễ, đại diện Văn 
phòng UBND tỉnh đã công bố 
các quyết định của UBND tỉnh 
về việc thành lập Quỹ Phát triển 
Phụ nữ Hà Tĩnh và quyết định 

công nhận thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ gồm 5 người, do 
bà Dương Thị Hằng – Chủ tịch 
Hội LHPN Hà Tĩnh làm chủ 
tịch Quỹ.

Phát biểu chúc mừng, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá 
cao việc Hội LHPN tỉnh chủ 
động đề nghị UBND tỉnh ra 
quyết định thành lập quỹ xã hội 
theo NĐ 30/NĐ-CP của Chính 
phủ về tổ chức hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Đây 
là hướng phát triển phù hợp với 
xu thế phát triển của ngành tài 
chính vi mô, đáp ứng yêu cầu 
pháp lý của Nhà nước và nhu 
cầu phát triển bền vững của 
hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp 
trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh khẳng định, quỹ xã 
hội còn giúp cán bộ lãnh đạo 
các cấp hội có thời gian tập 
trung vào thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, tạo điều kiện thuận 
lời để kêu gọi sự tài trợ của các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trong và ngoài nước; vừa là 
bước đệm để chuẩn bị tiến tới 

thành lập tổ chức tài chính quy 
mô nhỏ theo quy định của pháp 
luật về hoạt động của tài chính 
vi mô trong tương lai.

Thời gian tới, đề nghị BTV 
Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội 
đồng quản lý quỹ thực hiện 
quản lý nguồn vốn nghiêm 
túc, có hiệu quả, đúng tôn chỉ, 
mục đích; tổ chức quán triệt 
cho cán bộ, hội viên phụ nữ địa 
bàn thực hiện của quỹ về mục 
đích, ý nghĩa, mục tiêu mà quỹ 
hướng tới nhằm huy động tối 
đa nguồn lực của địa phương, 
từng hộ thành viên tham gia 
các hoạt động của quỹ; phối 
hợp chặt chẽ với các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, chính quyền 
địa phương trong quá trình chỉ 
đạo, giám sát, triển khai tổ chức 
thực hiện các hoạt động của 
quỹ; tăng sự tiếp cận dịch vụ 
tài chính tới người nghèo thông 
qua việc duy trì bền vững về 
tài chính; cải thiện và mở rộng 
sản phẩm tài chính cùng các 
dịch vụ khác nhằm góp phần 
vào việc nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống cho người dân.

Tin, ảnh: anh Hoài

ra mắt quỹ phát triển phụ nữ hà tĩnh

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho ban lãnh đạo Quỹ phát triển phụ nữ 
Hà Tĩnh tại buổi lễ ra mắt
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Sáng 8/9, đại diện Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Hà 

Tĩnh tham gia hội nghị trực 
tuyến về công tác đối ngoại 
năm 2015 do Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam - Nguyễn Thị Tuyết 
chủ trì.

Trong 6 tháng năm 2015, 
ở cấp trung ương, Hội đã làm 
việc với 33 đoàn (hơn 100 
khách quốc tế), tổ chức các 
đoàn ra, đoàn vào theo kế 
hoạch. Xây dựng 8 chuyên 
đề tuyên truyền đối ngoại. 
Các địa phương đã chủ động 
hơn trong công tác đối ngoại 
và được triển khai theo định 
hướng của trung ương. Công 
tác đối ngoại nhìn chung 
khá đồng đều ở các mảng: 
Thông tin tuyên truyền đối 
ngoại đa chiều; phát triển 
quan hệ hữu nghị, hợp tác 
với phụ nữ và nhân dân các 
nước, nhất là các nước láng 
giềng; vận động và quản lý 
nguồn lực quốc tế; tập hợp, 
giao lưu, kết nối với phụ nữ 
Việt Nam ở nước ngoài, bảo 
vệ quyền lợi, nhân phẩm của 
phụ nữ Việt Nam trong quan 
hệ, giao dịch có yếu tố nước 
ngoài…

Hội nghị cũng đề ra các 
hoạt động trọng tâm trong 
thời gian tới. Ở cấp trung 
ương sẽ tổ chức một số sự 
kiện lớn: Diễn đàn phụ nữ, 

hoà bình và phát triển, diễn 
đàn phụ nữ Việt Nam – Hàn 
Quốc; phổ biến các tài liệu 
chuyên đề đối ngoại năm 
2015 và cuốn kinh nghiệm 
quốc tế số 2 tới các tỉnh 
thành hội; xây dựng sổ tay 
công tác đối ngoại.

Ở cấp địa phương, tiếp 
tục triển khai kế hoạch số 
47 và kế hoạch công tác đối 

ngoại của tỉnh, thành hội 
năm 2015; cụ thể hoá và phổ 
biến tài liệu tuyên truyền 
đối ngoại năm 2015 của 
trung ương hội; quán triệt 
nội dung của hội nghị trực 
tuyến về công tác đối ngoại, 
xác định nội dung chính của 
công tác đối ngoại năm 2016 
và nhiệm kỳ tiếp theo; xây 
dựng có chất lượng báo cáo 
công tác đối ngoại 2015

Tại hội nghị, các đại biểu 
cũng nghe cập nhật tình hình 
quốc tế, hoạt động đối ngoại 
nổi bật của Việt Nam và các 
vấn đề cần lưu ý, tình hình 
hợp tác qua biên giới, vấn đề 
biển Đông; nghe quán triệt 
quy chế quản lý thống nhất 
các hoạt động đối ngoại.

Bế mạc hội nghị, Phó 
Chủ tịch Hội LHPN Việt 

Nam Nguyễn Thị Tuyết đề 
nghị các địa phương thực 
hiện tốt các nhiệm vụ về đối 
ngoại trong các tháng cuối 
năm, trong đó chú trọng 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, hội viên các 
cấp về công tác đối ngoại 
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả của hoạt động này.

Tin, ảnh: anh Hoài

nâng cao nhận thức công tác đối ngoại 
cho cán bộ, hội viên phụ nữ
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   Ủy Ban nHÂn dÂn 
   tỈnH Hà tĨnH

     Số: 379 /KH - UBND

Cộng HÒa XÃ Hội CHỦ ngHĨa ViỆt naM
độc lập - tự do - Hạnh phúc

        Hà Tĩnh, ngày 17  tháng 8 năm 2015

kẾ HoạCH 
tỔ CHỨC tỔng kẾt 5 nĂM tHựC HiỆn CHương tRÌnH HànH động 

quỐC gia Về BÌnH đẲng giỚi giai đoạn 2011 – 2015

Thực hiện Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 19/9/2011của UBND tỉnh về việc Ban 
hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 
2020; Chương trình công tác số 53/CT-UBND ngày 06/02/2015 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ 
nữ tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình quốc gia về 
bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 như sau:

i. MỤC đÍCH, yêu Cầu
1.   Tiến hành tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 của Ban VSTBCPN các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp 
tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương 
hướng, giải pháp cho giai đoạn 2016 -2020 của Chương trình. 

2. Việc khảo sát, đánh giá, hội nghị tổng kết phải được tiến hành đầy đủ, khách quan, toàn 
diện ở tất cả các mục tiêu của Chương trình; đánh giá, đúc rút kinh nghiệm đối với từng mục tiêu, 
nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương, khen thưởng, phê bình đối với tập thể, 
cá nhân đảm bảo khách quan, chính xác. 

ii. HưỚng dẪn nội dung tỔ CHỨC tỔng kẾt
1. Hướng dẫn tổ chức tổng kết
1.1. Đối với Ban VSTBCPN các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn: 
Ban VSTBCPN cấp huyện tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn viết báo cáo tổng 

kết và hướng dẫn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới tại 
các xã, phường, thị trấn sau đó tiến hành tổng kết tại cấp huyện. 

1.2. Đối với Ban VSTBCPN các Sở, ban, ngành, đoàn thể đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực 
thuộc: 

Tổ chức tập huấn cho các đơn vị trực thuộc viết báo cáo tổng kết và hướng dẫn tổ chức hội 
nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tại các đơn vị trực thuộc; 
sau đó tổ chức tổng kết tại các Sở, ban, ngành theo kế hoạch của tỉnh.

2. nội dung
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã  xây dựng báo 

cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình. Nội dung báo cáo cần tập trung vào những vấn đề: 
Công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, 
tập huấn, hội thảo, xây dựng mô hình. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động. Công tác cán 
bộ nữ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hỗ trợ thực hiện lồng ghép giới trong quá trình xây 
dựng và thực thi các chương trình, kế hoạch. Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
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của các mục tiêu; tìm ra những khó khăn, vướng mắc mà cơ quan, đơn vị đó gặp phải và từ đó 
rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo (có đề cương chi 
tiết và các biểu phụ lục kèm theo)

- Ngoài các báo cáo chung của tất cả các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, 
thành phố, thị xã thì 7 Sở, ngành chủ trì thực hiện 7 mục tiêu theo Quyết định số 3020/QĐ-UBN 
ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh phải xây dựng báo cáo chuyên đề cho từng mục tiêu, cụ thể:

+  Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 1 và Mục tiêu 3. (Chỉ tiêu 3.2) (Có phụ 
lục kèm theo).

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 2, Mục tiêu 6 
(Chỉ tiêu 6.3) và Mục tiêu 7 (Chỉ tiêu 7.3; 7.4) (Có phụ lục kèm theo).

+ Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 3 (Có phụ lục kèm theo).
+ Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 4 (Có phụ lục kèm theo).
+ Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 (Chỉ tiêu 5.2) (Có 

phụ lục kèm theo).
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 (Chỉ tiêu 5.1). 

Phối hợp với Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 6 (Chỉ tiêu 6.1; 6.2) (Có phụ lục 
kèm theo).

+ Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 7 (Chỉ tiêu 7.1;7.2) (Có phụ lục kèm theo).
+ Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo về việc xây dựng và triển 

khai thực hiện các hoạt động về phòng chống tội phạm buôn bán người, đặc biệt đối tượng là 
phụ nữ và trẻ em.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc xây dựng các mô hình sản xuất 
nông nghiệp phù hợp cho lao động nữ trong thời gian nông nhàn; Lồng ghép vấn đề giới trong 
thực hiện Chương trình nông thôn mới; Đề án chuyển đổi, đào tạo nghề cho lao động nữ ở khu 
vực nông thôn.

+ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh báo cáo về công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cán bộ nữ, 
việc xây dựng và hoạt động của các mô hình.

2. thời gian thực hiện
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn 

thành việc tổ chức Hội nghị Tổng kết và báo cáo, gửi hồ sơ Thi đua khen thưởng về Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh trước ngày 30/11/2015. 

iii. Về tHi đua kHEn tHưỞng
1. đối tượng khen thưởng
1.1.Tập thể: Ban VSTBPN các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và Ban VSTBPN 

các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn;
1.2. Cá nhân:  Thành viên, thư ký Ban VSTBPN tỉnh và Ban VSTBPN các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể, các đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn.
2. tiêu chuẩn xét khen thưởng
2.1. Đối với tập thể
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các Mục tiêu của Chương trình 

hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Thực hiện tốt việc lồng ghép vấn đề 
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bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; trong các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của 
các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp. Hoàn thiện các chính sách, chương trình, đề án về 
bình đẳng giới. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ. Thực hiện nghiêm 
túc các quy định của cấp trên về kiện toàn tổ chức bộ máy Ban VSTBCPN, xây dựng quy chế 
hoạt động, thông tin, báo cáo. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc hội thảo, tập huấn, hội họp 
do Ban VSTBCPN cấp trên tổ chức.

I.2. Đối với cá nhân
Có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong xây dựng và thực hiện Chương trình hành 

động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tâm huyết với hoạt động bình đẳng giới 
tại đơn vị, địa phương. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có sáng kiến tham mưu hiệu 
quả cho Ban lãnh đạo triển khai hoạt động về Bình đẳng giới và VSTBPN. Có thời gian tham gia 
hoạt động của Ban VSTBPN từ 3 năm trở lại đây (Ưu tiên thư ký tham mưu hoạt động về bình 
đẳng giới và VSTBCPN các cấp, các ngành).

lưu ý:  Việc khen thưởng tại Hội nghị tổng kết của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp 
tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã do các đơn vị chủ động thực hiện theo quy định hiện hành.

3. số lượng khen thưởng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc (Do 

cơ quan Thường trực tham mưu và Lãnh đạo Ban VSTBCPN quyết định đề nghị);
-  Giao Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và huyện, 

thị xã, thành phố lựa chọn, đề xuất Ban VSTBPN tỉnh xem xét, đề nghị các cấp có thẩm quyền 
quyết định.

4. Hồ sơ khen thưởng (do Trưởng ban VSTBCPN cơ quan, đơn vị ký)
4.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng;
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (theo mẫu).
 4.2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (đóng bìa cứng). 
iV. tỔ CHỨC tHựC HiỆn
1. Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và 

tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 
2011- 2015.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực Ban VSTPN tỉnh theo dõi, 
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức 
vào tháng 12/2015 và báo cáo Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội theo quy định./.

tM. uỶ Ban nHÂn dÂn
kt. CHỦ tịCH

PHÓ CHỦ tịCH

Đã ký
nguyễn thiện


