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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định: phụ nữ là lực lượng 
đông đảo của cách mạng. Người 

đề cao vai trò và khả năng của phụ nữ trong 
gia đình và ngoài xã hội. Người luôn căn dặn 
các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị phải quan 
tâm, chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất 
nước. Trải qua 83 năm lãnh đạo xây dựng 
đất nước, Đảng ta đã thấm nhuần quan điểm 
đó của Hồ Chủ Tịch. Trong những thời kỳ 
cách mạng, tuy yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể có 
khác nhau nhưng vai trò, vị trí của cán bộ nữ 
đều được phát huy và coi trọng. 

Trong những năm qua Đảng ta đã có 
nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ 
nữ đã tạo được sự quan tâm lãnh đạo của 
các cấp uỷ và nhiều cơ hội cho cán Bộ nữ 
phát triển. Đặc biệt Bộ chính trị khoá X đã 
ban hành NQ11 (năm 2007) về tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong 
thời kỳ CNH,HĐH đất nước được các cấp 
uỷ triển khai thực hiện và đã tổ chức đánh 
giá kết quả sau 5 năm để triển khai trong giai 
đoạn mới.

Ở tỉnh ta, trong những năm gần đây, thực 
hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 
của Ban Bí thư (khóa VII), Nghị Quyết 11-
NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị 
(khóa X) và các chỉ thị về công tác nhân sự 
của Đại hội Đảng khóa IX, X, XI và Đại hội 
đảng các cấp; đồng thời xuất phát từ quan 
điểm, nhận thức về công tác cán bộ nữ trong 
chiến lược cán bộ chung của Đảng và nhà 
nước, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm 
chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các khâu trong 

công tác cán bộ nữ: từ công tác quy hoạch, 
đào tạo bồi dưỡng đến sắp xếp bố trí, đề bạt, 
bổ nhiệm và  đã đạt được những kết quả cụ 
thể. 

Việc quy hoạch và rà soát quy hoạch cán 
bộ được tiến hành trên cơ sở đánh giá thực 
trạng đội ngũ cán bộ hiện có và nguồn cán 
bộ trong tỉnh, dự báo do yêu cầu thay đổi, 
sắp xếp và luân chuyển cán bộ để lựa chọn 
những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, cán 
bộ nữ có trình độ, được đào tạo chính quy, 
có khả năng phát triển tốt đưa vào quy hoạch 
chức danh lãnh đạo, quản lý. Kết quả quy 
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2006 – 2010, 2010 – 
2015 và rà soát quy hoạch năm 2007: Chức 
danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tổng số đưa 
vào quy hoạch là 4 đồng chí trong đó có 2 
nữ; chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ, quy hoạch 24 đồng chí, trong đó có 4 nữ; 
chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, quy hoạch 75 đồng chí trong đó có 11 
nữ; các chức danh chủ chốt các ngành cấp 
tỉnh, cấp huyện và tương đương có 118 nữ. 
Đại hội đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, kết quả 
cán bộ nữ được bầu vào cấp ủy như sau: Ủy 
viên ban chấp hành Huyện ủy có 72 đồng 
chí, chiếm tỷ lệ 9,16%; Ủy viên Ban chấp 
hành Tỉnh ủy có 9 đồng chí, chiếm tỷ lệ 
16,3%; Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy có 
1 đồng chí, chiếm 7,14% . Bầu cử quốc hội 
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tỷ 
lệ đại biểu nữ đã tăng hơn những nhiệm kỳ 
trước. HĐND cấp huyện có 113 đồng chí 
chiếm 27,97%, đại biểu HĐND tỉnh có 11 
đồng chí, chiếm tỷ lệ 20%; đại biểu Quốc 
hội có 1 đồng chí. 

Để tạo nguồn cán bộ lâu dài, đủ về số 
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lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu 
đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục 
giữa các thế hệ cán bộ, Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện 
công tác bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 
2010 - 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ 
2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Sau 
khi rà soát vào đầu năm 2013: chức danh 
Phó Bí thư Tỉnh ủy quy hoạch 8 đồng chí, có 
1 nữ; Phó chủ tịch HĐND tỉnh 4 đồng chí, 
có 1 nữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh 15 đồng 
chí, có 2 nữ; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh 
ủy 31 đồng chí, có 6 nữ;  Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh 112 đồng chí, có 17 nữ. 
Nếu tính cả các đồng chí đương nhiệm đủ 
tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ 
lệ nữ đạt 18,75%. Hiện nay toàn tỉnh ta có 
khoảng 5.500 cán bộ công chức, viên chức 
trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện 
thì có khoảng 1.700 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 
29,3%. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê 
duyệt, việc sắp xếp, bố trí, đề bạt bổ nhiệm 
cán bộ nữ thực hiện dân chủ, đúng quy trình, 
nguyên tắc và theo phân cấp quản lý cán bộ. 
Cán bộ nữ hiện giữ các chức vụ trưởng, phó 
phòng và tương đương trở lên có 404 đồng 
chí, chiếm tỷ lệ 13,19%. Từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay (2010-2013) đã đề bạt, bổ nhiệm 
mới 104 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý, trong đó nữ có 9 đồng chí, 
chiếm tỷ lệ 8,65%. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh 
quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt. Trong 
5 năm từ 2006 - 2010, khoảng 1.300 lượt cán 
bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên đại 
học, cao cấp, cử nhân chính trị, quản lý nhà 
nước và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 
Từ năm 2010- 2013 toàn tỉnh đã cử đi đào 
tạo về chuyên môn 274 người trình độ trên 
đại học, trong đó nữ có 62 người; đào tạo 
cao cấp, cử nhân chính trị 477 người, trong 
đó nữ  hơn 80 người (16,77%); 1.661 trung 
cấp chính trị, trong đó nữ hơn 790 người 
(47,56%); quản lý nhà nước 609 người, nữ  
208 (34,15%); bồi dưỡng nghiệp vụ 155 
người, nữ 48 (30,97%). Cán bộ nữ trong quy 

hoạch đều đã chuẩn hóa, chị em đã bố trí hợp 
lý công việc chuyên môn và việc gia đình 
tích cực học tập nhằm nâng cao trình độ và 
năng lực công tác.

Bên cạnh những kết quả được, công 
tác cán bộ nữ thời gian qua vẫn còn nhiều 
tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sở, ban ngành chưa quan tâm đúng 
mức trong việc phát hiện, bồi dưỡng cán bộ 
nữ; vẫn có tư tưởng cầu toàn, chưa tin cán 
bộ nữ khi xây dựng quy hoạch. Số cán bộ 
nữ, trẻ có trình độ đào tạo chính quy, có khả 
năng giữ các vị trí chủ chốt của các ngành và 
cấp huyện trong dự nguồn còn mỏng. Việc 
phát hiện, đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm cán 
bộ nữ ở một số đơn vị còn rất hạn chế,vẫn 
còn tư tưởng không mạnh dạn đào tạo, giao 
việc cho cán bộ nữ ở một số cấp ủy, chính 
quyền , nên cán bộ nữ  không đủ số lượng 
bảo đảm chất lượng  theo quy định hoặc đưa 
vào nhân sự khi chưa qua đào tạo nên dẫn 
đến có nơi chất lượng không cao. Việc quy 
hoạch cán bộ không tính đến giãn cách độ 
tuổi nên cán bộ nữ trong cấp ủy nhiều người 
nghỉ cùng một thời điểm, cán bộ trẻ chưa 
qua đào tạo, rèn luyện thực tiễn chưa đủ các 
điều kiện bổ sung, do đó có một số cấp ủy 
vẫn thiếu cán bộ nữ. Mặc dù bố trí, sắp xếp, 
đề bạt, bổ nhiệm trong những năm gần đây 
đã được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo 
các cơ quan đơn vị quan tâm hơn, song cán 
bộ nữ được đề bạt bổ nhiệm hàng năm và 
qua các nhiệm kỳ cho thấy vẫn còn thấp.

 Trước yêu cầu nhiệm vụ của chiến lược 
phát triển cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh sự 
nghiệp CNH-HĐH đất nước theo tinh thần 
Nghị quyết Trung 3 (khóa 8), Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) có nhiều vấn đề đặt 
ra đối với công tác cán bộ nói chung và cán 
bộ nữ nói riêng. Đặc biệt, gần đây Bộ chính 
trị đã có Kết luận số 55 ngày 18/1/2013 về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ 
chính trị (khóa X) về công tác cán bộ nữ, 
trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý đó là: 
phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia 
cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ 
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35% 
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(Xem tiếp trang 12)

đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 
30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt là nữ. Đây là vấn đề vừa cấp thiết, 
vừa lâu dài đối với công tác cán bộ nữ ở tỉnh 
ta. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhất 
là sự hẫng hụt về đội ngũ cán bộ nữ, trong 
thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, 
các ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị cần 
có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa mới 
có thể đạt được những kết quả chỉ tiêu. Sau 
đây là một số vấn đề cần được quan tâm:

1. Trước hết về quy hoạch cán bộ nữ, 
các địa phương, đơn vị cần kịp thời rà soát, 
đánh giá lại tình hình cán bộ nữ hiện nay, 
rút ra mặt được mặt chưa được, tìm nguyên 
nhân và có giải pháp tạo điều kiện cho đội 
ngũ cán bộ nữ phát triển cả về chất lượng và 
số lượng. Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Vì sự 
tiến bộ của phụ nữ các cấp cần tổ chức các 
hội nghị, hội thảo chuyên đề trên cơ sở đó đề 
xuất cụ thể với cấp ủy, chính quyền các cấp 
thực hiện quy hoạch cán bộ. Kịp thời rà soát 
bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 
– 2015, tiến hành xây dựng quy hoạch cán 
bộ 2015 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết 
42 ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa 
IX), Kết luận 24 ngày 5/6/2012 của Bộ Chính 
trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác 
quy hoạch luân chuyển cán bộ, Hướng dẫn 
số 15 của Ban Tổ chức Trung ương và có 
kế hoạch bồi dưỡng cán bộ. Cần hiểu rõ sự 
khác nhau giữa quy hoạch cán bộ và làm 
công tác nhân sự. Cán bộ trong quy hoạch 
là những đồng chí có triển vọng đảm nhận 
chức danh quy hoạch, do vậy ở thời điểm 
đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp 
ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức 
danh quy hoạch mà cần được rèn luyện, thử 
thách, đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh 
quy hoạch. Xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ (mỗi nhiệm kỳ đổi mới 30% đến 
40%) cấp ủy viên các cấp, vì vậy cần đưa 
vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng 
nhưng phải trẻ tuổi để có quỹ thời gian, bồi 
dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và 
kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp 

dưới. Để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh 
quy hoạch phải đảm bảo những đồng chí lần 
đầu tham gia cấp ủy hoặc lần đầu bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản 
lý phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, 
ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ. Tỷ lệ cán 
bộ nữ trong quy hoạch bảo đảm không dưới 
15% trong quy hoạch Ban thường vụ cấp ủy 
và Ban lãnh đạo chính quyền các cấp. Đồng 
thời thực hiện chủ trương: đối với cấp huyện 
và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán 
bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo (Ban thường vụ 
cấp ủy, Thường trực hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh …) cần chú ý cơ cấu 3 
độ tuổi, dãn cách giữa 3 độ tuổi là 5 năm để 
có nguồn cán bộ kế cận và nối tiếp.

2. Quan tâm đổi mới về nhận thức, có 
biện pháp sáng tạo hơn trong thực hiện các 
khâu của công tác cán bộ. Tỷ lệ nữ được đưa 
vào quy hoạch cũng mới chỉ là bước đầu, tiếp 
đến là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, trẻ 
và chú ý mở rộng các thành phần tôn giáo, 
dân tộc để  nâng cao trình độ chuyên môn và 
chính trị tạo nguồn lâu dài là một việc quan 
trọng và cần thiết. Thực hiện chính sách thu 
hút nhân tài của tỉnh, những năm gần đây 
đã có hàng trăm sinh viên giỏi vào làm việc 
ở các ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã 
trong đó cán bộ nữ khá nhiều, đây cũng có 
thể là nguồn cán bộ trẻ cần được quan tâm. 
Trong quá trình đào tạo cần chú trọng theo 
tiêu chuẩn của chức danh, có lộ trình về thời 
gian, có kế hoạch kiểm tra, đánh giá nhận xét 
nhằm giúp đỡ cán bộ trẻ tiến bộ, quy hoạch 
cán bộ vững chắc hơn.

Luân chuyển cán bộ là hình thức đào 
tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực 
tiễn là rất cần thiết. Đối với cán bộ nữ, họ 
vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 
đồng thời phải làm tốt thiên chức của người 
mẹ, người vợ trong gia đình .Vì vậy lãnh đạo 
các cơ quan đơn vị, cấp ủy các cấp cần quan 
tâm, tạo điều kiện cụ thể, giúp đỡ sâu sát để 
cán bộ nữ làm tốt nhiệm vụ nơi luân chuyển; 



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 08 thaùng 5/20134

Phát huy truyền thống quê hương 
cách mạng, trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ, phụ nữ Hà Tĩnh đã cùng với phụ 
nữ và nhân dân cả nước dồn hết sức người, 
sức của để hoàn thành cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc. Hiện nay, 
trong tổng số 800.000 người lao động trong 
độ tuổi trên địa bàn tỉnh, lao động nữ chiếm 
50,22%; trong đó, phụ nữ thuộc hộ nghèo, 
hộ bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ phát 
triển KT-XH và phụ nữ gặp hoàn cảnh khó 
khăn chiếm tỷ lệ khá lớn. Một trong những 
giải pháp hữu hiệu để giúp người phụ nữ 
vượt qua khó khăn, đó là đào tạo nghề gắn 
với giải quyết việc làm.

Theo kết quả điều tra, khảo sát và dự báo 
(năm 2010), trên địa bàn tỉnh có khoảng 
127.251 người có nhu cầu được đào tạo nghề 
(chiếm 22% tổng số lao động ở khu vực nông 
thôn), trong đó lao động nữ chiếm trên 58%. 
Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho 
lao động nói chung, phụ nữ nói riêng, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều 
chủ trương, chính sách như: Tỉnh ủy  ban 
hành Chỉ  thị số 51-CT/TU ngày 18/6/2010 
về việc tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn đến năm 2015 
và những năm tiếp theo; đưa nội dung công 
tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào 
Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 

20/6/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 1952/QĐ-UBND  về việc phê duyệt Đề án 
“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 
Hà Tĩnh đến năm 2020”, với mục tiêu đến 
năm 2020 đào tạo nghề cho 150.000 người, 
trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 70.000 
người; giai đoạn 2016 - 2020 là 80.000 
người. Tiếp đó, ngày 19/7/2011, UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND 
thành lập “Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải 
quyết việc làm và ổn định đời sống cho người 
dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” nhằm huy động 
các nguồn lực góp phần đẩy mạnh công tác 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng bị 
thu hồi đất sản xuất.

Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã đào 
tạo nghề cho 18.083 lao động nông thôn 
theo chính sách của Quyết định số 1956/
QĐ-TTg, với 242 lớp dạy nghề, trong đó lao 
động nữ chiếm trên 59%. Qua 3 năm thực 
hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn đã thay đổi nhận thức về công tác đào 
tạo nghề; tạo được nhiều việc làm cho người 
dân, bước đầu chuyển đổi thói quen sản xuất 
nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa, 
mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất, 
kinh doanh. Nhiều nghề mới phù hợp với 
thổ nhưỡng và khả năng lao động của người 
dân được du nhập, phát triển và cho thu nhập 
khá. Trong sản xuất nông – lâm - ngư nghiệp, 

phan xuên thùæng
Súã Lao àöång thûúng binh xaä höåi

Àaâo taåo nghïì cho lao 
àöång nûä nöng thön
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nhiều gia đình đã biết áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật nên năng suất cây trồng, vật nuôi cũng 
cao hơn trước, qua đó góp phần tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người dân, gắn với 
xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt nhóm đối 
tượng thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ nghèo, 
người bị thu hồi đất sản xuất đã được đào tạo 
nghề là 4.707 người, chiếm tỷ lệ trên 26%. 
Nhóm đối tượng này được hỗ trợ toàn bộ học 
phí đào tạo, tiền ăn 15.000 đồng/ngày/người 
và tiền tàu, xe đi lại nếu địa điểm nhà đến 
nơi học có khoảng cách từ 15 km trở lên. Sau 
khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào 
tạo, phần lớn học viên đã phát huy được tay 
nghề ngay tại địa phương hoặc hành nghề tại 
một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh 
doanh; qua đó tạo được việc làm, nâng cao 
thu nhập, tiến tới giảm nghèo bền vững và 
góp phần xây dựng nông thôn mới tại các 
địa phương. 

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện 
nhiều mô hình sản xuất kinh doanh và giải 
quyết việc làm hiệu quả như: mô hình chăn 
nuôi lợn ở huyện Cẩm xuyên, Kỳ Anh, Can 
Lộc, Thạch Hà; mô hình trồng nấm, tổ hợp 
chế biến đậu phụ cho các đối tượng là lao 
động nữ; 6 mô hình chế biến nước mắm bằng 
hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt 
trời tại xã Cương Gián (Nghi Xuân) với 30 
hộ tham gia; mô hình dạy nghề, hình thành 
câu lạc bộ nuôi ong  tại xã Mỹ  Lộc (Can 
Lộc) với 20 thành viên tham gia, đã xây 
dựng được thương hiệu, đăng ký chất lượng 
và bao bì sản phẩm; một số tổ hợp sản xuất 
mây tre đan xuất khẩu theo đơn đặt hàng của 
các doanh nghiệp Nhật Bản và phục vụ nhu 
cầu người dân trong tỉnh; mô hình sản xuất 
rau sạch ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà), chăn 
nuôi gà bán công nghiệp ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm 
Xuyên), trồng cây ăn quả ở huyện Hương 
Khê, Hương Sơn, Vũ Quang và nhiều mô 
hình sản xuất khác. Trong các mô hình này 

chủ yếu là lao động nữ, góp phần tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập cho các lao động nữ 
tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt năm 2012, tỉnh đã áp dụng mô 
hình đào tạo nghề theo đơn đặt hàng cho 400 
lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng của các 
doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, Công ty 
TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty Cổ 
phần Sông đà 4, Công ty Cổ phần Sông đà 
6, Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh,…; trong 
đó lao động nữ có 255 người chiếm tỷ lệ 
63,75%.

Năm 2013, tiếp tục công tác thông tin - 
tuyên truyền, tư vấn học nghề và tạo việc làm 
cho người dân; đào tạo nghề theo hướng đáp 
ứng nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo nghề gắn 
với xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh 
theo các đề án sản xuất, kinh doanh của địa 
phương. Dự kiến đào tạo nghề cho cho 8.000 
lao động nông thôn, trong đó đặc biệt chú 
trọng đến nhóm đối tượng thuộc diện hộ 
nghèo, phụ nữ nghèo, người bị thu hồi đất 
sản xuất, để từ đó nâng cao thu nhập, ổn định 
đời sống cho nhóm đối tượng khó khăn này. 
Tiếp tục triển khai Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc 
làm, đào tạo cho người có hộ khẩu thường 
trú trên địa bàn tỉnh, thuộc hộ gia đình bị 
thu hồi đất trên 30% diện tích đất sản xuất 
nông, lâm, diêm nghiệp, đất nuôi trồng thủy 
hải sản được Nhà nước giao hoặc hộ gia đình 
đánh bắt thủy hải sản phải di dời tái định 
cư, chuyển đổi nghề. Với chính sách: đào 
tạo trình độ đại học, cao đẳng nghề hỗ trợ 
5 triệu đồng/người/khóa học; đào tạo trình 
độ cao đẳng, trung cấp nghề 4 triệu đồng; 
đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 3 
triệu đồng; đào tạo trình độ sơ cấp nghề theo 
chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
và các văn bản do tỉnh ban hành./.

P.X.T
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Quán triệt quan điểm, mục tiêu 
Chiến lược Quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

là một bộ phận cấu thành quan trọng của 
Chương trình tổng thể về phát triển kinh 
tế - xã hội, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chiến 
lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2011-2020, làm cơ sở để tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 
các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp; 
sự tham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình 
và cả cộng đồng đối với công tác bình đẳng 
giới, nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực 
để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng 
giới trong giai đoạn mới.  

Là cơ quan tổng hợp, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư được UBND tỉnh giao chủ trì, 
phối hợp với các Sở: Tài chính, Lao động 
- Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành 
liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép các 
mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 
5 năm của tỉnh; huy động nguồn lực từ các 
chương trình, dự án trong và ngoài nước để 
đảm bảo nguồn lực thực hiện thành công các 
mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Hướng dẫn 
các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố lồng 
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới 
vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
ngành, địa phương.

Mặc dù là một tỉnh còn có nhiều khó 
khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội 
so với khu vực và cả nước, nguồn thu ngân 
sách hàng năm thấp không đáp ứng nhu cầu 
cho đầu tư phát triển, nhưng Sở Kế hoạch 

nguyïîn baá bònh
Súã Kïë hoaåch àêìu tû

Thûåc hiïån muåc tiïu bònh àùèng giúái
trong kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi

Phụ nữ xã Hương Trà - Hương Khê phát triển kinh tế
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và Đầu tư đã chủ động tham mưu cho tỉnh 
tranh thủ sự giúp đỡ của TW, huy động mọi 
nguồn lực cân đối xây dựng lồng ghép kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 
5 năm gắn với chiến lược thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 
của tỉnh nhà.

Một trong những nội dung được quan 
tâm là khắc phục sự “yếu thế” của phụ nữ 
trong việc xây dựng kế hoạch phát triển. 
Tổng kết nội dung “xây dựng kế hoạch có sự 
tham gia của người dân” từ dự án Phát triển 
nông thôn Hà Tĩnh, Sở đã chủ động phối hợp 
với các ngành, UBND các huyện tổ chức 
tập huấn công tác xây dựng kế hoạch cấp 
xã cho 235/235 xã trong chương trình xây 
dựng nông thôn mới; tổ chức công tác đào 
tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ 
nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp (nhỏ 
và vừa); nâng cao kỹ năng, cách thức quản 
lý, kinh doanh, phát triển các ngành nghề 
tiểu thủ - công nghiệp, chế biến nông sản, 
sản xuất hàng tiêu dùng cũng như phát triển 
các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 
dân cư ở nông thôn; hỗ trợ phụ nữ khởi sự 
doanh nghiệp thông qua các hoạt động như 
cho mượn địa điểm, giúp quảng bá và tiêu 
thụ sản phẩm, cho vay vốn ưu đãi, mở các 
lớp tập huấn về khuyến công, khuyến nông 
nâng cao năng lực cho cộng đồng. Đặc biệt, 
chương trình tín dụng cho người nghèo thực 
sự đã đem lại niềm tin cho phụ nữ trong việc 
chủ động  lựa chọn ngành nghề kinh doanh 
và quản lý kinh tế; thực hiện lồng ghép giới 
trong chính sách phát triển nguồn nhân lực 
của tỉnh; tăng cường lồng ghép giới trong 
xây dựng và triển khai thực hiện chương 
trình giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc 
làm của tỉnh và các địa phương. Thực hiện 
đồng bộ các giải pháp về tạo việc làm mới 
cho phụ nữ, trong đó ưu tiên tạo việc làm, 
chuyển đổi nghề cho lao động nữ bị thu hồi 
đất sản xuất, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng 
tái định cư, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn; khuyến khích các cơ quan, doanh 

nghiệp tuyển lao động nữ vào làm việc; phối 
hợp, lồng ghép các nguồn lực từ các chương 
trình, dự án để thực hiện mục tiêu đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông 
thôn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Các chương trình, dự án được triển khai 
thực hiện tương đối đồng đều trên địa bàn 
toàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu, nguyện 
vọng của nhân dân vùng hưởng lợi, được 
nhân dân đồng tình và ủng hộ. Thông qua 
chương trình, dự án các địa phương đã phát 
huy được nội lực, thực hiện tốt việc lồng 
ghép các nguồn lực trong việc đầu tư xây 
dựng các công trình. Chính vì vậy, quy mô 
và chất lượng các công trình, hoạt động 
được nâng lên. Người hưởng lợi được tham 
gia góp ý từ xác định các nhu cầu, lựa chọn 
danh mục các hoạt động cần đầu tư, tham gia 
vào quá trình tổ chức thực hiện và chính họ 
là những người nhận bàn giao các công trình 
đưa vào sử dụng. Nhờ đó, những khó khăn, 
cản trở trong quá trình thực hiện dự án đã 
được giải quyết như: giải phóng mặt bằng, 
giám sát công trình, đóng góp vốn đối ứng, 
tham gia vào tổ, nhóm vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng các công trình sau khi được bàn giao 
đưa vào sử dụng...

Thông qua các hoạt động của dự án đã 
góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã 
hội như giao thông, thủy lợi, điện, nước, hệ 
thống trường học, y tế,... làm cho bộ mặt 
nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh hơn. 
Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; 
tính tự ty, mặc cảm của phụ nữ, nạn bạo hành 
gia đình giảm dần. Nhiều gia đình hạnh phúc, 
nuôi dạy con khỏe, con ngoan học giỏi, tình 
làng nghĩa xóm được vững bền, công tác bảo 
vệ môi trường được chú trọng.

Việc lồng ghép kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm, 5 năm gắn với thực  
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình 
đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã tạo ra nhiều 
việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, từng 
bước xoá bỏ sự “yếu thế” của phụ nữ./.

n.b.b
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Sau hơn 8 thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) năm 
2004, Hà Tĩnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng, mười 
nhóm quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo: Việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từng 
bước được cải thiện; trẻ em con gia đình nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh 
miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tử vong trẻ em; xây 
dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện được đẩy 
mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên; các hoạt động 
vui chơi giải trí cho trẻ em được chú trọng; công tác bảo vệ trẻ em đã có những chuyển biến 
tích cực, ngày càng đáp ứng đầy đủ các quyền cơ bản và nhu cầu của trẻ em, đảm bảo cho 
mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng và thân thiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến được tăng cường thông qua nhiều hình thức như: 
Ngành chuyên môn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức 69 lớp cho 
6.668 lượt cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Luật gắn với các chủ trương chính 

sách, các chương trình, kế hoạch về công tác BVCSGDTE; thông qua các chuyên đề, các diễn 

tö quang quyïìn
trûúãng phoâng bVCS treã em - Súã LÀtbxh

Kïët quaã 8 nùm thûåc hiïån Luêåt 
Baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em 

trïn àõa baân Haâ Tônh
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đàn, hội thi, hội diễn; in ấn, phát hành sách 
báo, tờ rơi... nhằm nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về 
công tác BVCSGDTE. 

Cùng với việc tuyên truyền phổ biến Luật, 
công tác quản lý nhà nước được tăng cường, 
tỉnh đã ban nhiều văn bản chỉ đạo: Nghị quyết 
13/NQ-HĐND ngày 16/7/2005 của HĐND 
tỉnh về đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và 
trẻ em giai đoạn 2005-2010; Quyết định số 
1745QĐ/UBVX ngày 5/9/2005 của UBND 
tỉnh thành lập Ban chỉ đạo ngăn ngừa và giải 
quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị 
xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc 
trong môi trường độc hại, nguy hiểm giai 
đoạn 2005-2010; Văn bản số 552/UBND-VX 
ngày 10/3/2009 về tiếp tục đẩy mạnh công 
tác BVCSGDTE trong giai đoạn mới; Quyết 
định 2530/QĐ-UBND ngày 3/8/2011 phê 
duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh 
giai đoạn 2011-2015; Quyết định 4098/QĐ-
UBND ngày 28/12/2012 phê duyệt Chương 
trình hành  động vì trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 
2012-2020 cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo khác. Nhìn chung, các văn bản QPPL về 
công tác BVCSGDTE ngày càng được hoàn 
thiện; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà 
nước về BVCSGDTE; các ngành, các cấp đã 
đưa các chỉ tiêu BVCSGDTE vào chương 
trình, kế hoạch thực hiện hàng năm của từng 
địa phương, đơn vị. 

Các mục tiêu của chương trình hành động 
vì trẻ em đều đạt và vượt so với kế hoạch: 
Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 
đa dạng hóa và phù hợp hơn với nhu cầu của 
từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, nhóm trẻ em 
mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; 
trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ khuyết tật đã 
nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhà nước 
và cộng đồng xã hội thông qua các chính sách 
trợ cấp xã hội, trợ giúp tiếp cận y tế, giáo dục, 
học nghề hoặc nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo 
trợ xã hội công lập, ngoài công lập. Nhờ vậy, 
từ năm 2005 đến 2012, tỷ lệ trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt được chăm sóc từ 75%  tăng lên 
95%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật được chăm sóc 
từ 90% lên 100%; trẻ em mồ côi không nơi 
nương tựa được chăm sóc từ 80% lên 100%. 
Các tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em từng bước 
được ngăn chặn. Số trẻ em được hưởng chính 
sách trợ cấp theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP 
và sửa đổi theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP 
của Chính phủ từ 1.079 em (năm 2001) lên 
6.083 em (năm 2012). Thực hiện Quyết định 
19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em 
lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ 
em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện 
độc hại, nguy hiểm”, những năm qua, toàn 
tỉnh đã có trên 450 lượt trẻ em lang thang 
được trợ giúp dưới các hình thức.

Từ năm 2005 đến 2012 chỉ tính riêng 
nguồn của TW; địa phương và vận động  
cho lĩnh vực BVCSTE qua ngành DSGDTE 
trước đây và Sở LĐTBXH hiện nay trên 75,6 
tỷ đồng (Ngân sách TW 4,4 tỷ; ngân sách tỉnh 
4 tỷ đồng, huy động thông qua Quỹ bảo trợ 
trẻ em các cấp trên 67 tỷ đồng)  góp phần tích 
cực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em: Hỗ trợ 
phẫu thuật cho 4.970 em bị xơ hóa cơ delta, 
776 em bị sứt môi, hở vòm miệng, 572 em bị 
dị tật vận động, 281 em bị các bệnh về mắt, 
324 em bị các bệnh về tim; trao tặng 676 
chiếc xe lăn cho trẻ em khuyết tật; trao học 
bổng cho 1.728 trẻ em con thương binh, liệt 
sỹ, con nhà nghèo học giỏi;  95 chiếc xe đạp, 
112 chiếc cặp sách cho trẻ em con nhà nghèo; 
cấp 900 chiếc cặp phao cho trẻ em vùng lũ; 
phục hồi chức năng cho 640 lượt trẻ khuyết 
tật; hỗ trợ 105 cụm vui chơi cho các trường 
mầm non trên toàn tỉnh; xây dựng 3 nhà trẻ, 
mẫu giáo; 6 giếng nước sạch; trao tặng hộp 
đồ chơi cho  24.062  trẻ em; 3.995 em được 
thụ hưởng từ chương trình sữa; 5.632 lượt em 
được hỗ trợ đột xuất, tặng quà nhân dịp Tết, 
các ngày lễ, tháng hành động vì trẻ em... Bên 
cạnh đó, nguồn Quỹ tiếp tục  đầu tư xây dựng 
và nâng cao chất lượng hoạt động của Làng 
trẻ em mồ côi, Trung tâm Dạy nghề, giới 
thiệu, giải quyết việc làm cho người khuyết 
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tật... tạo điều kiện cho trẻ em có HCĐB được 
chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và phát triển. 

Chương trình chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho trẻ em như: Phòng chống các bệnh 
thường gặp ở trẻ em; phòng chống trẻ em 
suy dinh dưỡng; tiêm chủng mở rộng cho trẻ 
em dưới 6 tuổi; phòng chống viêm não Nhật 
Bản, viêm gan B; uống vitamin A; chăm sóc 
sức khỏe sinh sản,  kế hoạch hóa gia đình... 
được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích 
cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 
nói chung và trẻ em nói riêng được các cấp, 
các ngành quan tâm, chất lượng khám chữa 
bệnh được nâng cao. 100% xã, phường, thị 
trấn có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 235/262 
xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai 
đoạn 2001-2010 (89,7%); tỷ lệ tử vong trẻ em 
dưới 5 tuổi giảm từ 28‰ (năm 2001) xuống 
21,5‰ (2005) và 8‰ (2010); tỷ lệ tử vong 
trẻ em dưới 1 tuổi giảm tương ứng theo các 
năm nói trên là 23‰ - 16,5‰ - 5,2‰; tỷ lệ 
suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là: 34% - 
25% - 16%. 

Việc chăm lo học tập cho trẻ em được chú 
trọng, trong những năm qua, Hà Tĩnh luôn là 
một trong những tỉnh đứng tốp đầu trong cả 
nước về thành tích GD-ĐT. Chất lượng phổ 
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập 
giáo dục bậc trung học cơ sở đạt cao. 

Việc chăm lo học tập cho mọi trẻ em được 
chú trong, trong những năm qua giáo dục và 
đào tạo Hà Tĩnh luôn là một trong những tỉnh 
đứng tốp đầu trong cả nước, mạng lưới, qui 
mô trường lớp phát triển hợp lý, phong trào 
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực” được triển khai sâu rộng. Chất lượng 
phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 
cập giáo dục bậc trung học cơ sở đạt cao, toàn 
tỉnh có 115 trường MN (41,4%), 296 trường 
TH (97,4%), 97 trường THCS (51,6%) và 14 
trường THPT (31,1%) đạt chuẩn quốc gia, 
669 trường (82%) đạt tiêu chuẩn trường học 
thân thiện, học sinh tích cực. Tỷ lệ học sinh 
trong độ tuổi đi học ở các bậc học đều tăng, 
chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng 
độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc Trung học cơ 

sở đạt cao. Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo từ 
86% năm 2005 lên 92% năm 2012; duy trì trẻ 
đúng 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm trên 99,5%; 
tỷ lệ tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6 đạt 99%.

Hoạt động vui chơi giải trí và thực hiện 
quyền tham gia của trẻ em được quan tâm. 
Bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, 
tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động 
để trẻ em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích 
và lý thú như: Hội khỏe Phù  Đổng, Trại sáng 
tác Thiếu nhi, hội thi, triển lãm tranh, Rạng rỡ 
Hồng Lam; giải bóng đá thiếu nhi; ... câu lạc 
bộ “Phóng viên nhỏ”, tổ chức diễn đàn “ Nói 
không với bạo lực học đường”..

Bên cạnh những kết quả đạt được, công 
tác BVCSGDTE vẫn còn nhiều cần quan tâm: 
Nhận thức của gia đình và xã hội chưa đầy 
đủ; nguồn lực đầu tư cho công BVCSTE còn 
thấp, việc quy hoạch và đầu tư các điểm vui 
chơi giải trí cho trẻ em chưa được quan tâm, 
công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
trò chơi trực tuyến trên mạng Internet chưa 
được kiểm soát chặt chẽ; tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em dưới 5 tuổi còn cao (16%, toàn quốc là 
15%). Còn 10.638 trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt; trên 25.000 em sống trong các hộ gia 
đình nghèo; 7063 em khuyết tật, trên 500 em 
bị bệnh tim bẩm sinh ... Tình trạng ngược đãi, 
xâm hại, bạo lực, sao nhãng đối với trẻ em và 
trẻ em vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức 
tạp, một bộ phận trẻ em trong các gia đình 
nghèo, vùng sâu, vùng xa, trẻ em có HCĐB 
còn gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Để việc thi hành Luật BVCSGDTE ngày 
càng hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các quyền cơ 
bản và nhu cầu của trẻ em, đảm bảo cho mọi 
trẻ em được sống trong môi trường an toàn, 
bình đẳng và thân thiện, thời gian tới, các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thì cần thực hiện tốt các nhiệm vụ

Quán triệt sâu rộng Chỉ thị 20/CT-TW, 
ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị và các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật của nhà nước về công tác chăm sóc, giáo 

(Xem tiếp trang 24)
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Thực hiện khâu đột phá của Đại hội 
phụ nữ Hà Tĩnh khóa XIV, chủ 
trương của Ban chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh và Kế hoạch số 39/KH-ĐCT 
của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội 
LHPN tỉnh tổ chức tổ chức lễ phát động 
Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013 và biểu 
dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với 
chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực 
kinh tế của phụ nữ” (*) 

Với 3 hoạt động chính: tôn vinh sản phẩm 
sáng tạo, tìm kiếm các sáng kiến và biểu dương 
điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, mục đích tổ 
chức lễ phát động nhằm khuyến khích, thúc 
đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ 
và toàn xã hội, tăng quyền và nâng cao năng 
lực kinh tế của phụ nữ, nhất là trong xây dựng 
nông thôn mới; phát hiện, biểu dương, tôn vinh 
các cá nhân, đơn vị có các sản phẩm, ý tưởng 
sáng tạo, khích lệ và hiện thực hoá những ý 
tưởng sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và 
năng lực kinh tế của phụ nữ. Bên cạnh đó, việc 
biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi 
nhằm phản ánh sự nỗ lực, sáng tạo vượt khó 
của các tầng lớp phụ nữ trong lĩnh vực phát 
triển kinh tế; là cơ hội để chị em gặp gỡ, trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực 
hiện; tạo hiệu ứng, thu hút sự quan tâm, hưởng 
ứng rộng rãi của phụ nữ và cộng đồng xã hội.

Để Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013 và 
Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm 
kinh tế giỏi được tổ chức thành công, thực sự 
là ngày hội về sáng tạo của phụ nữ toàn tỉnh, 
đồng thời thiết thực góp phần thực hiện khâu 
đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2011 - 2020 của đất nước, Ban 
thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh đã đề ra một số 
chỉ tiêu cơ bản: các Ban chuyên môn Tỉnh hội 
giới thiệu 1 sản phẩm sáng tạo, 1 sáng kiến đề 
xuất; cấp huyện, thành, thị mỗi đơn vị ít nhất 
2 sản phẩm sáng tạo, 2 sáng kiến đề xuất; các 
đơn vị trực thuộc, nữ công LĐLĐ tỉnh, CLB 
Doanh nhân nữ có ít nhất 3  sản phẩm sáng tạo, 
3 sáng kiến đề xuất. Mặt khác, Ban thường vụ 
Hội LHPN Hà Tĩnh cũng đã phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các cấp hội, các thành viên và 
bộ phận liên quan. Theo đó, cùng với tổ chức 
lễ phát động, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 
các huyện, thành, thị Hội và CLB Doanh nhân 
nữ thực hiện kế hoạch, Hội LHPN tỉnh sẽ phối 
hợp tuyên truyền trên các phương tịên thông 
tin đại chúng về Ngày phụ nữ sáng tạo năm 
2013, các ý tưởng sáng tạo và các gương phụ 

haâ phûúng

Tùng quyïìn vaâ nêng cao nùng lûåc
kinh tïë cuãa phuå nûä

Đồng chí Lê Đình Sơn - UVBTVTU, 
Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ 
đạo Hội nghị
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nữ điển hình trong phát triển kinh tế, giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; lựa 
chọn, giới thiệu, hoàn thiện báo cáo thành tích 
của các điển hình phụ nữ tiêu biểu trong hoạt 
động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 
xây dựng NTM, lựa chọn các sản phẩm sáng 
tạo tiêu biểu để tham dự triển lãm tại Trung 
ương; tham mưu với UBND tỉnh, BCĐ Nông 
thôn mới tỉnh hổ trợ các giải thưởng cho các 
sản phẩm sáng tạo và các Đề xuất sáng kiến có 
chất lượng, đạt giải cao; chủ trì, phối hợp với 
CLB Doanh nhân nữ và Văn phòng điều phối 
NTM tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển 
hình phụ nữ làm kinh tế giỏi kết hợp giới thiệu 
các sản phẩm, sáng kiến của phụ nữ tham dự, 
đạt giải cao tại Trung ương. Cấp huyện, thành, 
thị, nữ công LĐLĐ  và các đơn vị trực thuộc, 
CLB Doanh nghiệp nữ xây dựng kế hoạch, chỉ 
đạo triển khai, tổ chức thực hiện đến tận cơ sở; 
tuyên truyền về các nội dung hoạt động Ngày 
phụ nữ sáng tạo, các ý tưởng sáng tạo và các 
gương phụ nữ điển hình trong phát triển kinh 
tế giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM bằng 
các hình thức phù hợp, thu hút đông đảo phụ 
nữ tham gia (giới thiệu, hướng dẫn thể lệ cuộc 
thi và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm sáng tạo); 
lựa chọn, giới thiệu các điển hình phụ nữ làm 
kinh tế giỏi, các tập thể, cá nhân có sản phẩm, 
ý tưởng sáng tạo dự thi gửi về Tỉnh hội trước 
ngày 30/5/2013; tranh thủ nguồn lực tổ chức 
các hoạt động tọa đàm, gặp mặt, biểu dương, 
vinh danh và trao quà cho các tập thể cá nhân 
tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ “Vận động, 
hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, bảo vệ môi trường, 
xây dựng nông thôn mới” và các sáng kiến, 
sản phẩm sáng tạo của cá nhân, doanh nghiệp, 
hội viên và các địa phương, đơn vị.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính, hội 
nghị biểu dương, lễ tổng kết và trao giải sẽ 
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác 
Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và Ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10./.

H.P

cần có những chính sách hỗ trợ cho cán 
bộ nữ có con nhỏ đi đào tạo và thực hiện 
luân chuyển.

3. Cấp ủy và người đúng đầu có vai 
trò quan trọng trong việc chỉ đạo thực 
hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng 
và nhà nước về yêu cầu, nhiệm vụ của 
công tác cán bộ nữ. Đồng chí bí thư cấp 
ủy, thủ trưởng đơn vị phải có quyết tâm 
hành động, có biện pháp chỉ đạo tích cực 
thì mới có tỷ lệ cán bộ nữ cao. Cần chú 
ý tạo nguồn từ xa, đưa vào quy hoạch từ 
đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở đó cử đi học theo 
chức danh; trước đại hội một thời gian có 
thể bố trí vào vị trí cơ cấu để có điều kiện 
thể hiện trình độ, năng lực, khi đến đại 
hội sẽ dễ lựa chọn bầu vào cấp ủy các cấp. 
Hiện nay các đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở 
đang thực hiện bổ sung quy hoạch 2010-
2015, xây dựng quy hoạch 2015-2020 và 
những năm tiếp theo. Vì vậy ngay từ bây 
giờ cần bổ sung kịp thời thì đến đại hội, 
bầu cử HĐND các cấp mới có đủ đội ngũ 
cán bộ nữ theo yêu cầu.

Quan tâm công tác cán bộ nữ, hiểu 
tính chất đặc thù của giới bên cạnh tạo 
điều kiện, môi trường, cơ hội cho cán bộ 
nữ thử thách, rèn luyện thì tập thể lãnh 
đạo và người đứng đầu cần phải thường 
xuyên gần gũi, hướng dẫn, góp ý, chia sẽ 
tạo  động lực giúp cán bộ nữ phấn đấu 
trưởng thành. Mặt khác, cán bộ nữ cũng 
phải chủ động, dám nhận, dám làm việc 
khó để khẳng định mình qua thực tiễn 
công việc được giao.

Tin tưởng, với quan điểm nhất quán, 
quyết tâm thực hiện các nghị quyết của 
đảng về công tác cán bộ nói chung, cán bộ 
nữ nói riêng, với cách làm sáng tạo và tư 
tưởng nhân văn sâu sắc, trong thời gian tới 
cấp ủy các cấp ở tỉnh ta sẽ đạt được những 
kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới trong công tác cán bộ của Đảng./.

b.t.n

Cöng taác caán böå nûä...
(Tiếp theo trang3)
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Tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về công tác phụ nữ trong tình 

hình mới, Hội Phụ nữ xã Tượng Sơn 
(Thạch Hà) được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
tặng Bằng khen vì đã có những cách làm 
sáng tạo và hiệu quả, qua đó phát huy vai 

trò, tiềm năng, sức sáng tạo và nâng cao 
vai trò, vị thế của phụ nữ, góp phần thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, 
xã hội của địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Chủ 
tịch Hội LHPN xã cho biết: Sau 
khi Nghị quyết 11-NQ/TW của 

Bộ Chính trị được ban hành, Hội LHPN xã đã 
chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng ban hành 

Nghị quyết chuyên đề, đồng thời chủ động 
xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, 
tổ chức tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng 
viên, hội viên. Việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết được gắn với đẩy mạnh tuyên truyền 
Luận Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo 
lực gia đình, giáo dục truyền thống “tự tin, tự 
trọng, đảm đang, trung hậu” và nhất là việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận 
động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá ở khu dân cư”, “Phụ nữ giúp 
nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo”, 
“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... Bên 
cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động còn 
được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt, 

thaânh nam

Phuå nûä Tûúång Sún:
Àiïín hònh trong thûåc hiïån Nghõ 
quyïët 11-NQ/TW cuãa Böå Chñnh trõ
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cuộc họp định kỳ, ngày lễ kỷ niệm, thông qua 
hệ thống truyền thanh cơ sở... Từ đó, nhận 
thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán 
bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên rõ rệt. 
Chị em phụ nữ đã tích cực hưởng ứng các 
hoạt động xã hội, tham gia ngày càng nhiều 
hơn vào cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ 
chức đoàn thể, từng bước khẳng định vai trò, 
vị thế của mình trong tiến trình phát triển của 
xã. Các nội dung về việc xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được 
xem là mục tiêu hướng tới của phần lớn các 
chương trình, hoạt động Hội. Đồng thời, các 
hoạt động nhằm xây dựng người phụ nữ Việt 
Nam “có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề 
nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn 
hóa, có lòng nhân hậu” được cụ thể hóa trong 
các tiêu chí của phong trào thi đua “Phụ nữ 
tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”, 4 phẩm chất đạo đức Tự 
tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang đã 
được lựa chọn, tuyên truyền tới cán bộ, hội 
viên để chị em phụ nữ học tập, rèn luyện.

Để luôn luôn nâng cao chất lượng hội 
viên Hội LHPN xã luôn bám sát các chủ 
trương của Đảng, Nhà nước vận dụng vào 
tình hình thực tế ở địa phương, tập trung 
thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, 
trình độ mọi mặt cho chị em phụ nữ trên 
các lĩnh vực; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc bền vững; xây dựng và 
phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tham 
gia giám sát việc thực hiện luật pháp chính 
sách về bình đẳng giới. Hội luôn quan tâm 
đến công tác cán bộ nữ, trong 5 năm qua đã 
tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cử các 
đồng chí cán bộ nữ đi bồi dưỡng, đào tạo 
về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính 
trị. Kết quả, có 9/13 chị cán bộ nữ cấp xã 
đang tham gia học đại học, trung cấp, được 
trích kinh phí hỗ trợ 50%;  trong 3 năm đã 
mở được 15 lớp đào tạo nghề, trong đó có 
30% phụ nữ được cấp chứng chỉ học nghề. 
Nhiệm kỳ 2010- 2015, số đại biểu nữ tham 
gia cấp uỷ đạt 20% (tăng 5% so với nhiệm 

kỳ trước); nữ đại biểu tham gia HĐND xã 
đạt 28% (tăng 8%); cán bộ chuyên trách, 
công chức ở xã có 13 chị, chiểm tỷ lệ 37% 
trong tổng số cán bộ xã. Công tác tập hợp 
đoàn viên, hội viên được quan tâm đúng 
mức. Đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ 
toàn xã đạt 94%, trong đó có 1 chi hội giáo 
toàn tòng tỷ lệ tập hợp đạt 90%.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tích cực vận 
động chị em tích cực xây dựng các mô hình 
kinh tế bằng việc tập huấn, đào tạo để chị em 
phụ nữ được tiếp cận các kiến thức khoa học 
- kỹ thuật,  động viên chị em mạnh dạn áp 
dụng các kiến thức vào trong sản xuất chăn 
nuôi đưa lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều mô 
hình, điển hình được phát triển mạnh mẽ với 
đa dạng các ngành, nghề, sản phẩm mang lại 
thu nhập ổn định cho chị em và cải thiện kinh 
tế hộ gia đình, tiêu biểu là mô hình sản xuất 
rau chuyên canh với 12ha, bước đầu cho thu 
nhập 250 triệu đồng/1 ha/1 năm. Mặt khác, 
Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội nắm 
chắc, xây dựng và phát hiện những mô hình 
có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng, tạo điều 
kiện cho chị em được tiếp cận, chia sẻ kinh 
nghiệm, giúp đỡ nhau làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương mình.

Có thể khẳng định rằng, Hội LHPN xã 
Tượng Sơn thực sự là một điển hình tiên tiến 
trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những 
kết quả, những thành tích và cách làm sáng 
tạo của Hội đã được các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền và Trung ương Hội đánh giá cao. 
Đặc biệt, trong 5 năm liền (2007-2012) Hội 
LHPN xã Tượng Sơn được Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về những 
thành tích và kết quả nổi bật nói trên. Tin 
tưởng rằng trong thời gian tới, công tác Hội 
và phong trào phụ nữ xã Tượng Sơn tiếp tục 
gặt hái nhiều kết quả, thành tích nổi bật hơn 
để tiếp tục  khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, 
tăng cường sự tham gia, đóng góp của phụ nữ 
đối với sự phát triển đi lên của xã nói riêng và 
tỉnh nhà nói chung./. 

t.n 
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Thực hiện Chương trình MTQG về 
xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh 
đã cơ bản hoàn thành phê duyệt Đồ 

án quy hoạch xây dựng NTM cho 235/235 
xã; 188/235 xã hoàn thành việc điều Chỉnh 
theo Thông tư 13 của liên Bộ (đạt 80%, trong 
đó 3 huyện:Hương Sơn, Thạch Hà, Đức Thọ 
đã hoàn thành 100% số xã); 222 xã đã công 
bố quy hoạch (Kỳ Anh, Hương Sơn, Thạch 
Hà đã hoàn thành 100% số xã); 23 xã đã và 
đang triển khai cắm mốc quy hoạch, trong 
đó 103 xã đã hoàn thành (đạt 46,4%, trong 
đó Thạch Hà, Đức Thọ hoàn thành 100%); 
90 xã có mức độ hoàn thành trên 50%.

Trước khi triển khai thực hiện Chương 
trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Hà 
Tĩnh đã tổ chức rà soát, đánh giá 19 tiêu chí. 
Theo đó, kết quả chưa có xã nào đạt được từ 
16 tiêu chí trở lên, chỉ có 2 xã đạt được 15 
tiêu chí; 17 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 96 xã 

đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 120 xã đạt dưới 5 tiêu 
chí. Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương 
trình - khoảng thời gian chưa dài nhưng mức 
độ tăng lên các tiêu chí khá đồng đều trên tất 
cả các lĩnh vực. Đến nay, có 5 xã đạt từ 16 - 
18 tiêu chí (cao nhất là xã Tùng Ảnh đạt 18 
tiêu chí); 45 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí; 155 xã 
đạt từ 5 - 9 tiêu chí; chỉ còn 30 xã đạt dưới 
5 tiêu chí (giảm được 90 xã so với 2 năm 
trước). Mức độ tăng lên các tiêu chí của các 
xã đạt khá, nhóm xã chỉ đạo điểm về đích 
năm 2013 tăng trung bình 3,1 tiêu chí/xã, nổi 
bật như xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) tăng 8 tiêu 
chí, xã Gia Phố (Hương Khê) tăng 6 tiêu chí, 
xã Thạch Hạ (Thành phố Hà Tĩnh) tăng 5 
tiêu chí…; nhóm xã đăng ký về đích năm 
2015 tăng trung bình 1,5 tiêu chí/xã, nổi bật 
như xã Khánh Lộc (Can Lộc) tăng 8 tiêu chí, 
Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) tăng 6 tiêu chí, Kỳ 
Phương (Kỳ Anh) tăng 4 tiêu chí….; nhóm 

aánh Linh

Phaát huy vai troâ cuãa phuå nûä
trong xêy dûång nöng thön múái

PN Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên làm hương tăng nguồn thu nhậpPN Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên làm hương tăng nguồn thu nhập
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xã thuộc nhóm 187 xã còn lại  tăng 1-2 tiêu 
chí, một số xã có bước đột phá như: Cẩm 
Thăng (Cẩm Xuyên) tăng 10 tiêu chí, Cẩm 
Lạc (Cẩm Xuyên) tăng 6 tiêu chí, Đức Lạng 
(Đức Thọ) tăng 4 tiêu chí.

Trong quá trình triển khai phong trào xây 
dựng nông thôn mới, xuất hiện nhiều điển 
hình như hiến đất làm đường giao thông, 
xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi; xuất hiện nhiều nông 
trại trang trại cho thu hoạch hàng trăm triệu 
đồng/năm; công tác chế biến sau thu hoạch 
được coi trọng; phong trào xây dựng làng xã 
văn hóa được duy trì và phát triển về chất 
lượng; hệ thống chính trị ổn định, an ninh 
quốc phòng được giữ vững và tăng cường… 
Bên cạnh đó cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn 
nội tại của quá trình phát triển như: vệ sinh 
môi trường, kỹ thuật thâm canh, vốn cho sản 
xuất, việc thay đổi nếp nghĩ cách làm, những 
trào lưu văn hoá không phù hợp lối sống 
cộng đồng xuất hiện, mặt trái của kinh tế thị 
trường ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm…

Để thực hiện thắng lợi chủ trương CNH- 
HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng, 
trước hết mỗi gia đình, từng cộng đồng phải 
chủ động, tích cực gương mẫu tham gia lựa 
chọn mô hình phù hợp với điều kiện nông 
hoá thổ nhưởng, tập tục của địa phương, 
tiếp thu cái mới, mạnh dạn từ bỏ những tập 
tục lạc hậu. Cấp ủy, chính quyền sở tại phải 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động của 
hệ thống chính trị vào cuộc; phải hiểu xây 
dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở 
việc hoàn thành 19 tiêu chỉ như quy định, 
mà phải đạt mục tiêu hình thành được mô 
hình kinh tế - chính trị - xã hội - ANQP và 
môi trường bền vững ở địa bàn nông thôn; 
xây dựng được nền văn hoá đậm đà bản sắc 
dân tộc, giữ được tình làng nghĩa xóm, giúp 
nhau cùng vươn lên trong cuộc sống một 
cách bình đẳng.

Do đặc điểm của gia đình và cộng đồng 
làng xã Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói 
riêng, ngoài các công việc đồng áng, phụ nữ 
còn phải gánh vác công việc nội trợ, đảm 

đương thiên chức làm mẹ, làm vợ… Tuy 
chịu nhiều thiệt thòi nhưng phụ nữ luôn coi 
đây là niềm hạnh phúc; mọi sự thay đổi dù 
lớn hay nhỏ ở cộng đồng đều có vai trò của 
họ. Điểm hạn chế của phụ nữ nông thôn 
là họ thường tự ty, xem mình chỉ là những 
người chân yếu tay mềm, ngại tham gia các 
lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, xem việc 
trồng cây gì, nuôi con gì là do người đàn ông 
quyết định; họ thường xuyên thiếu vốn sản 
xuất, cam chịu lam lũ không giám bứt phá 
vượt lên.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả 
chương trình xây dựng nông thôn mới, cần 
giúp phụ nữ phát huy điểm mạnh, khắc phục, 
hạn chế điểm yếu. Thiết nghĩ tổ chức phụ nữ 
ở các địa phương cần có các phong trào thiết 
thực như tổ chức, tập hợp, tập huấn các kiến 
thức khoa học kỹ thuật; xây dựng cánh đồng 
mẫu lớn; sử dụng đúng quy trình thuốc bảo 
vệ thực vật; gánh vác công việc vệ sinh môi 
trường (chẳng hạn như phân rác ngay khi chế 
biến thực phẩm, mỗi gia đình giữ sạch một 
đoạn đường trước cổng nhà mình, xây dựng 
chuồng trại thoáng mát, hợp vệ sinh…); đẩy 
mạnh phong trào nuôi dạy con ngoan học 
giỏi, biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn 
bản sắc văn hóa cộng đồng, biết tránh xa các 
tai, tệ nạn xã hội… Ngoài ra, tổ chức hội phụ 
nữ cần quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ tín 
dụng nhân dân, tạo điều kiện cho họ được tiếp 
cận nhiều nguồn vốn cho sản xuất và phục vụ 
việc học hành của con cái; nhân rộng các mô 
hình, kinh nghiệm thâm canh sản xuất giỏi; 
du nhập các giống cây con có giá trị kinh tế 
cao vào địa phương, chọn các sản phẩm cây 
trồng vật nuôi có gia trị gia tăng cao để nâng 
cao thu nhập; thường xuyên quan tâm giúp 
đỡ những gia đình yếm thế, có hoàn cảnh khó 
khăn để họ vươn lên “bằng chị bằng anh”, xây 
dựng cho được nhiều gia đình hạnh phúc, có 
của ăn của để… Làm tốt những việc nêu trên 
sẽ phát huy được tính tích cực của “phái yếu”, 
góp phần thực hiện thành công nội dung bình 
đẳng giới và công cuộc CNH - HĐH nông 
nghiệp - nông thôn./.

a.L
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Với những người phụ nữ trên vùng biển 
cửa Lộc Hà, cuộc sống khó khăn không 

chỉ là những vất vả lo toan bởi gánh nặng 
mưu sinh, mà còn là đời sống tâm hồn, là 

những nỗi đau âm thầm mang tên bạo lực 
gia đình. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 
năm 2012, toàn huyện xảy ra 970 vụ lạo lực 
gia đình (BLGĐ). Thế nhưng, đó mới chỉ là 

phần nổi của tảng băng chìm... 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cách đây 
không lâu tại xã Thạch Bằng đã xảy 
ra một vụ bạo lực gia đình nghiêm 

trọng, hậu quả là chị vợ bỏ chồng đánh đập 
phải vào viện cấp cứu. Thế nhưng, tiếp xúc với 
chúng tôi, chị cho biết: “Đó là do tôi không cẩn 
thận nên bị tai nạn, chỉ có thế thôi”(?!). Thực 
tế trong tâm lý của hầu hết chị em, đây vẫn 

là một vấn đề nhạy cảm mang tính chất riêng 
tư, ngoài ra với sự e ngại khi tâm sự những 
chuyện gia đình, rồi “xấu chàng hổ ai”... nên 
các chị đều nghiến răng chịu đựng. Vì thế, dẫu 
kề vai sát cánh với hội viên trong cuộc sống 
nhưng các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn toàn 
huyện vẫn chưa thể thống kê được số liệu đầy 
đủ về các vụ bạo lực gia đình.  

Để giảm thiểu các vụ bạo hành gia đình, 
cải thiện đời sống tinh thần cho hội viên, thời 
gian qua Ban VSTBPN huyện Lộc Hà cùng 
Hội LHPN huyện đã tổ chức các cuộc hội thảo, 
định hướng xây dựng kế hoạch hành động 
phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn giai 
đoạn 2010 - 2015; tổ chức 2 chiến dịch truyền 
thông với chủ đề “Thắp sáng tình thương trong 
mỗi gia đình” nhân Ngày thế giới chống lại sự 
phân biệt đối xử với phụ nữ (25/11) và “Giữ 

Kim oanh
phoá Chuã tõch höåi Lhpn huyïån Löåc haâ

 Vò sûå bònh yïn
dûúái nhûäng nïëp nhaâ
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gìn nếp sống văn hoá trong gia đình Việt Nam”. 
Đặc biệt UBND huyện đã ban hành Quyết định 
phê duyệt Chương trình hành động Phòng, 
chống bạo lực gia đình huyện giai đoạn 2010 
- 2015. Đồng chí Trần Xuân Lương - Phó Chủ 
tịch UBND, Trưởng Ban VSTBCPN huyện 
cho biết: “Sau hai năm triển khai Chương trình 
hành động Phòng chống BLGĐ, kỹ năng xây 
dựng kế hoạch hoạt động và cách tiếp cận dựa 
trên quyền, kiến thức về pháp luật của cán bộ 
trong huyện được cải thiện rõ nét. Cán bộ, nhân 
dân đã nâng cao nhận thức, trình độ pháp luật 
và những cơ chế, chính sách về gia đình, phụ 
nữ, trẻ em; nêu cao trách nhiệm trong phòng, 
chống BLGĐ, giúp họ biết tìm đến những 
“Điạ chỉ tin cậy” tại cộng đồng và cách phòng, 
chống BLGĐ khi có hành vi vi phạm bạo lực 
gia đình. Mô hình CLB Gia đình phát triển bền 
vững đã trở thành điểm sáng trong việc phòng 
chống BLGĐ trên địa bàn huyện”.

Cùng với sự quan tâm vào cuộc của Ban 
VSTBPN, huyện Lộc Hà còn nhận được sự hỗ 
trợ của Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch 
trong thực hiện dự án “Xây dựng năng lực 
địa phương phòng chống bạo lực gia đình”. 
Thạch Bằng, Phù Lưu, Hộ Độ là 3 đơn vị được 
hưởng lợi từ dự án. Từ việc đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền vận động, khảo sát tình hình thực 
tế và nắm bắt nhu cầu của người dân trong 
công tác ngăn ngừa, phòng chống BLGĐ, Hội 
LHPN huyện đã hướng dẫn ban điều hành các 
xã thành lập 12 CBL “Gia đình phát triển bền 
vững”, thu hút 489 thành viên (bao gồm các 
cặp vợ chồng) tham gia. Để phát huy hiệu quả 
của các CLB, ngoài nguồn kinh phí, tủ sách và 
hàng ngàn đầu sách được hỗ trợ, các CLB còn 
vận động quyên góp sách cũ, xây dựng quy 
chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt hàng tháng 
theo định kỳ và theo các chủ đề như: Phòng, 
chống BLGĐ, chăm sóc sức khỏe người cao 
tuổi, SKSS, phương pháp nuôi dạy con, định 
hướng nghề nghiệp, bạn bè cho con, trao đổi 
kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình...

Song song với hoạt động của các CLB, ban 
điều hành ở các xã còn thành lập nhóm phòng 
chống BLGĐ, nhóm tư vấn hôn nhân với sự 
tham gia của các ban ngành, đoàn thể (lãnh 
đạo UBND, Công an, Tư pháp, UBMTTQ, 

Hội phụ nữ, đoàn thanh niên) để theo dõi, nắm 
bắt diễn biến các gia đình có nguy cơ bạo lực 
để kịp thời can thiệp, hòa giải khi có xung đột 
xảy ra. Tại các thôn xóm, ngoài vai trò của tổ 
liên gia đã hình thành các “địa chỉ tin cậy”, các 
cá nhân uy tín sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ những 
người bị bạo lực gia đình có điểm đến để chia 
sẻ, để trú ngụ... Từ những địa chỉ tin cậy và 
việc được tiếp cận và tìm hiểu thêm những 
kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, về phòng 
chống BLGĐ... hội viên phụ nữ ở những vùng 
hưởng lợi dự án đã có thay đổi trong cách tư 
duy, đã cởi mở hơn trong việc cùng nhau chia 
sẻ những nỗi đau thầm kín.

Chị Lê Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN xã 
Thạch Bằng cho biết: “2 năm sau ngày dự án 
về với địa phương, điểm nóng về BLGĐ ở 
Thạch Bằng đã dần hạ nhiệt. Thay vì e ngại, 
tâm lý xấu hổ của chị em khi nói về những bất 
hòa, về những khúc mắc và thực tế, mức độ 
bạo lực trong cuộc sống vợ chồng, giờ đây các 
chị đã thẳng thắn hơn khi tâm sự những nỗi 
niềm trong cuộc sống. Ngoài ra việc các cặp vợ 
chồng cùng tham gia sinh hoạt CLB cũng đã có 
tác động tích cực đến suy nghĩ, hành động của 
người chồng, giúp họ ý thức hơn trách nhiệm 
trụ cột của mình, biết chia sẻ cùng vợ trong vấn 
đề chăm sóc, giáo dục con cái...”

Những điểm nóng về BLGĐ đang dần 
được hạ nhiệt từ sự thay đổi nhận thức của 
người dân. Năm 2009 toàn huyện có 1.534 vụ 
BLGĐ nay đã giảm xuống 970 vụ. Riêng ở 
xã Thạch Bằng và Phù Lưu xảy ra 184 vụ thì 
đến nay đã giảm xuống chỉ còn 8 vụ và mức 
độ cũng không còn nghiêm trọng như trước. 
Cũng nhờ thế, đời sống văn hóa của người dân 
ngày càng khởi sắc, sự bình yên đã trở lại với 
những mái ấm gia đình khi những người vợ, 
người chồng đã có sự đổi mới trong nhận thức, 
tư duy, khi với một số người, vấn đề này đã 
không còn là chuyện nhỏ riêng tư của chính 
mỗi gia đình. Bên cạnh đó, những bài học kinh 
nghiệm từ thuở cha ông như: “Chồng giận 
thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không 
khê”... cũng đã trở thành những yếu tố quan 
trọng để ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia 
đình luôn rực sáng./.

K.O



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 08 thaùng 5/2013 19

Giải quyết việc làm, đào tạo nghề 
cho người lao động trong xu thế 
đô thị hoá, công nghiệp hoá là 

vấn đề lớn luôn được các cấp, ngành đặc biệt 
quan tâm. Hiện nay, Hà Tĩnh đang tập trung 
triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm 
của quốc gia. Đây vừa là cơ hội có việc làm 
cho người lao động, nhưng cũng là thách 
thức đặt ra cho tỉnh nhà về công tác đào tạo, 
bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, trong đó có 
lao động nữ.

Để giải quyết bài toàn đó, tỉnh đã đề ra 
nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách trong đó 
có việc  huy động nguồn lực để đầu tư phát 
triển hệ thống các cơ sở dạy nghề, các trung 

tâm giới thiệu việc làm; triển khai thực hiện 
có hiệu quả nghị quyết 96 của HĐND tỉnh 
về đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ thuật 
phục vụ các công trình, dự án trọng điểm và 
kết luận số 248 của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Thiện Nhân về đào tạo nguồn 
nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Là đơn vị được UBND tỉnh giao tổ chức 
các hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm, 
cung ứng nhân lực và thực hiện các chính 
sách về bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, 
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh đã 
phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời 
tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các Bộ, 
ngành trung ương và bằng nguồn của đơn vị 

thanh hûúng

Hoaåt àöång saân giao dõch viïåc laâm Haâ Tônh 
vúái lao àöång nûä trïn àõa baân

Ngày hội giới thiệu việc làm tại Trung tâm GTVL Hà Tĩnh
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để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ 
các nhiệm vụ, kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, 
Trung tâm đã có Sàn giao dịch việc làm tại 
thành phố Hà Tĩnh với cơ sở vật chất khang 
trang, hiện đại và đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt 
tình, năng động, sáng tạo. Bình quân mỗi 
năm, đơn vị đã giới thiệu việc làm tại chỗ 
cho hơn 1.500 người, XKLĐ 600 người, 
đào tạo nghề ngắn hạn và liên kết dài hạn 
cho gần 1.500 người. Đặc biệt, sau 15 năm 
thành lập, Trung tâm đã hợp tác đưa trên 
13.000 lượt người đi làm việc tại Hàn Quốc, 
Nhật bản, Malaysia, Trung Đông, Bắc Phi. 
Kết quả đó góp phần thực hiện công tác xóa 
đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 
Phát huy hiệu quả hoạt động của Sàn giao 
dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh; đồng 
thời để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho 
Khu Kinh tế Vũng Áng, Bộ LĐTB&XH, 
UBND tỉnh đã cho phép đầu tư Sàn giao 
dịch việc làm tại Khu kinh tế Vũng Áng với 
tổng diện tích 15.000m2, kinh phí gần 50 
tỷ đồng.  Sau khi hoàn thiện,  Sàn giao dịch 
này sẽ có đủ diện tích cho khoảng 60 đơn 
vị tham gia tuyển dụng với hơn 1.500 lao 
động đến tra cứu thông tin và tìm kiếm việc 
làm mỗi phiên. 

Sau hơn 10 năm trực triếp làm công tác 
giới thiệu việc làm, chúng tôi nhận thấy một 
thực tế, đó là lao động nữ khó tìm được việc 
làm hơn lao động nam. Trong mỗi phiên giao 
dịch việc làm, lao động nữ chiếm 70-80%, 
nhưng tỷ lệ lao động nữ các doanh nghiệp 
tuyển dụng chiếm tỷ lệ còn khiêm tốn. Số  
liệu thống kê năm 2012 cho thấy, qua 12 
phiên giao dịch có 2.540 lao động nữ đến 
tìm kiếm việc làm tại Trung tâm, nhưng chỉ 
có 757 người (33%) được tuyển dụng. Có 
nhiều nguyên nhân khiến lao động nữ khó 
tìm được việc làm, nhưng chung quy lại có 
một số điểm chính: Lao động nữ cả nước 

nói chung, Hà Tĩnh nói riêng xuất thân từ 
sản xuất nông nghiệp, quen với cách làm ăn 
nhỏ lẻ, đơn giản, chưa được đào tạo nên chỉ 
là lao động phổ thông. Một số đã được đào 
tạo nhưng với tâm lý là con gái chỉ nên học 
những ngành nhẹ nhàng như: kế toán, quản 
trị kinh doanh, sư phạm, tài chính, ngân 
hàng, văn thư lưu trữ... Với những ngành 
nghề trên, mỗi doanh nghiệp chỉ cần 1-2 
người; những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì 
những vị trí trên thường chỉ dành cho người 
nhà của chủ sử dụng lao động. Hầu hết lao 
động nữ đến tìm việc, trình độ chuyên môn 
còn thấp, chủ yếu đối tượng là sinh viên mới 
ra trường, chưa có kinh nghiệm thực tế và kỹ 
năng nghề nghiệp...; trong khi đó, các doanh 
nghiệp thường đưa ra tiêu chí cao, không 
phù hợp với thực trạng nên lao động nữ càng 
khó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Mặt khác, 
lao động nữ luôn phải đảm nhiệm, hoàn 
thành thiên chức làm vợ, làm mẹ nên bao 
giờ cũng chọn  tiêu chí làm việc gần nhà, ít 
áp lực công việc. Về phía doanh nghiệp, tỉnh 
ta hiện có khoảng 3.000 đơn vị; nhưng chủ 
yếu là doanh nghiệp nhỏ quy mô sử dụng 
lao động ít, mặt khác khi cần tuyển dụng họ 
cũng có tâm lý tuyển lao động nam để có thể 
một người làm được nhiều việc, chuyện bố 
trí ăn ở cũng đơn giản hơn. 

Trước thực trạng trên, để lao động nữ tìm 
được việc làm ổn định, chính họ chứ không 
phải ai khác phải  định hướng cho mình khi 
chọn ngành nghề,  thị trường lao động đang 
cần để theo học đúng với khả năng, hoàn 
cảnh của mình; phải có ý thức trau dồi kỹ 
năng, tính chuyên nghiệp và nhất là phải xác 
định tư tưởng  đồng hành cùng doanh nghiệp 
để tồn tại và phát triển./.

T.H
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Thực hiện Quyết định số 1692/QĐ-
SLĐTBXH ngày 6/8/2012 của Giám đốc 

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh về xây dựng mô 
hình điểm “Truyền thông về công tác bình 

đẳng giới”, thời gian qua, thị xã Hồng 
Lĩnh đã triển khai tổ chức thực hiện một 

cách bài bản, sáng tạo và bước đầu đã 
mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Xác định đây là mô hình có ý 
nghĩa quan trọng trong công tác 
bình đẳng giới và VSTBCPN, 

Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hồng Lĩnh (cơ 
quan Thường trực của Ban VSTBCPN) đã 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban 
VSTBCPN thị xã thành lập Ban chỉ đạo, ban 
hành các công văn, quyết định, kế hoạch, 
hướng dẫn xây dựng mô hình “Truyền thông 
về bình đẳng giới” ở các phường, xã. Mặt 
khác, để việc thực hiện mô hình đảm bảo 
tính đồng bộ, thống nhất, ngay sau đó, thị xã 
Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị triển khai cho 
150 người là đại diện lãnh đạo các phòng, 
ban, đoàn thể cấp thị xã và cơ sở; bí thư 
và khối trưởng, thôn trưởng các thôn xóm, 
khối phố trên địa bàn. Đồng thời, Phòng 
LĐ-TB&XH phối hợp với Hội LHPN thị 
xã thành lập Tổ điều tra, tiến hành khảo sát, 
đánh giá thực trạng về nhận thức của gần 
600 người thuộc 3 đối tượng: cán bộ lãnh 
đạo quản lý các cấp, chủ hộ gia đình và vị 
thành niên tại 6 phường, xã; tổ chức in ấn 
500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phát cho 
các đối tượng tham gia tập huấn và giao cho 
các CLB truyền thông phát rộng rãi cho các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phối hợp với 
Trung tâm VH-TT-TT  treo 5 băng rôn tuyên 
truyền qua đường; phối hợp với Đài PTTH 
Thị xã phát 2 phóng sự trên hệ thống truyền 
thanh các phường, xã và viết 4 bài báo đăng 
trên tạp chí Thông tin nội bộ, trang Webisite 
của thị xã. Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH đã 
tham mưu cho UBND và Ban VSTBCPN thị 
xã chỉ đạo 6/6 phường, xã thành lập CLB 
truyền thông về bình đẳng giới (mỗi phường, 
xã ít nhất có 1 CLB); tổ chức tập huấn hướng 
dẫn nghiệp vụ cho thành viên các CLB và 
chỉ đạo các CLB tiến hành tổ chức 12 buổi 
nói chuyện về bình đẳng giới và VSTBCPN  
tại các thôn xóm, khối phố.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, 
chính quyền, Ban VSTBCPN và các ban 
ngành trên địa bàn, mặc dù thời gian thực 
hiện chưa nhiều, nhưng mô hình “Truyền 
thông về bình đẳng giới” tại thị xã Hồng 
Lĩnh bước đầu đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Thông qua các hình thức tuyên 
truyền, giáo dục về bình đẳng giới từ thị 
xã đến cơ sở đã giúp cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cũng như các cơ quan Nhà nước thấy rõ 
nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng 
giới, từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của bình đẳng giới đối với sự phát 
triển của các địa phương, đơn vị. Thông qua 
các hình thức tuyên truyền cũng đã chỉ rõ 
trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, quản lý 
các cấp trong việc triển khai lồng ghép giới 
vào các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương một cách có hiệu quả. Bên 
cạnh đó, công tác tuyên truyền đã góp phần 

haâ anh

Kïët quaã bûúác àêìu thûåc hiïån mö hònh àiïím
“Truyïìn thöng vïì cöng taác bònh 
àùèng giúái” taåi thõ xaä Höìng Lônh
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làm chuyển biến nhận thức và hành vi của 
cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới 
trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong 
thực hiện kế hoạch hoá gia đình, lựa chọn 
sinh con theo giới tính; về vị thế của phụ nữ 
trong gia đình và ngoài xã hội… Việc người 
dân tham gia lựa chọn và bầu đại biểu là nữ 
vào Quốc hội, HĐND các cấp, hay một số 
chức danh ở địa phương như trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố bước đầu đáp ứng được 
cơ cấu, tỷ lệ nam - nữ… là một biểu hiện 
rõ nhất, dễ nhận thấy nhất khi nói đến sự 
nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư 
về bình đẳng giới.

 Quá trình thực hiện mô hình “Truyền 
thông về bình đẳng giới” cũng đã góp phần 
không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của 
phụ nữ theo hướng tiến bộ không chỉ về vị 
trí, vai trò của họ mà làm cho giới nữ cả trong 
việc khẳng định bản thân mình trong xã hội. 
Các tấm gương tiêu biểu của giới nữ ở nhiều 
độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn, lĩnh 
vực hoạt động khác nhau là minh chứng sáng 
rõ cho vấn đề nêu trên. Do được tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức về giới và bình 
đẳng giới, nhất là về các quyền của phụ nữ 
nên chị em đã nhận thức đúng, hiểu biết các 
quyền của mình, đã góp phần bảo vệ, hạn chế 
các trường hợp bị vi phạm. Chính vì vậy, vai 
trò của phụ nữ không ngừng được phát huy. 
Hiện phụ nữ chiếm khoảng trên 50% lực lượng 
lao động của toàn thị xã, tham gia vào hầu hết 
các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, đã xuất 
hiện nhiều nữ giám đốc doanh nghiệp, đặc 
biệt ở Hồng Lĩnh đã thành lập được CLB nữ 
doanh nhân. Về học vấn, dù phải dành nhiều 
thời gian để chăm sóc gia đình hơn nam giới, 
nhưng tỷ lệ phụ nữ đạt trình độ đại học và 
cao học ngày càng tăng. Vấn giáo dục về bình 
đẳng giới trong gia đình ở các địa phương 
cũng đã có những tiến bộ lớn: các thành viên 
trong gia đình đã quan tâm và có nhận thức 
đúng hơn trong quan hệ đối xử giữa nam và 
nữ; giảm dần khoảng cách trong phân công 
công việc gia đình theo lối nghĩ: việc này là 

việc chỉ để nữ giới làm, còn việc kia mới đáng 
để nam giới làm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá 
trình thực hiện mô hình “Truyền thông về 
bình đẳng giới” tại thị Xã Hồng Lĩnh thời 
gian qua cũng cho thấy: nhận thức vấn đề bình 
đẳng giới trong các nhóm xã hội còn nhiều 
điều đáng phải bàn; vấn đề tuyên truyền bình 
đẳng giới cho các nhóm xã hội này, trên thực 
tế còn nhiều bất cập: nội dung tuyên truyền 
còn chung chung, chưa sâu sát và thiếu phù 
hợp với tâm lý, cách nghĩ, tập quán, thói quen 
cũng như nhu cầu, điều kiện, môi trường để có 
thể giúp các nhóm xã hội hiểu biết đúng, nâng 
cao nhận thức về bình đẳng giới. Tính cam 
chịu, sự tự ti ở phụ nữ chính là “chướng ngại 
vật” rất lớn trong việc nâng cao nhận thức về 
bình đẳng giới ở họ. Việc khắc phục những 
hạn chế, bất cập này phụ thuộc rất nhiều vào 
năng lực của người làm công tác tuyên truyền, 
nhất là đối với hội Phụ nữ, người làm công tác 
hoà giải ở cơ sở, cán bộ làm công tác trợ giúp 
pháp lý cho phụ nữ. 

Mặc dù thời gian thực hiện chưa dài, 
quá trình thí điểm còn bộc lộ những khó 
khăn, hạn chế, nhưng có thể khẳng định 
rằng: mô hình “Truyền thông về bình đẳng 
giới” ở thị xã Hồng Lĩnh 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, về vai trò, năng lực, 
quyền lợi của phụ nữ... chuyển biến tích 
cực. Công tác truyền thông, giáo dục tới 
người dân đã được mở rộng, nhất là phụ nữ 
ở vùng nông thôn, phụ nữ nghèo. 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 phụ nữ phát 
huy tốt vai trò, vị thế của mình trong giai 
đoạn mới, góp phần xứng đáng vào công 
cuộc đổi mới quê hương, đất nước./.

h.a
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Điều 18, Luật Bình đẳng giới quy 
định: Các thành viên nam, nữ 
trong gia đình có trách nhiệm chia 

sẻ công việc gia đình. Tuy vậy, trên thực tế 
hiện nay ở Việt nam thì công việc gia đình vẫn 
đang được quan niệm là của phụ nữ. Những 
công việc tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực của 
người phụ nữ nhưng trong nhiều trường hợp 
lại chưa đánh giá đúng về tầm quan trọng của 
áp lực công việc và chưa xác định đúng về 
trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình 
đối với vấn đề thực hiện nghĩa vụ của mình.

Với truyền thống lâu đời của người Việt 
nam và vẫn đang tồn tại đến giai đoạn hiện 
nay thì sự hài hoà, ấm cúng, mối liên kết 
giữa các thành viên trong gia đình, nề nếp 
gia phong, đối trên xử dưới... cơ bản đều do 
người phụ nữ đảm nhiệm, trong đó nặng nề 
nhất là công việc gia đình. Những công việc 
gia đình có thể kể đến như: đi chợ, nấu ăn, 
giặt giũ, lau dọn nhà cửa, chăm sóc trẻ nhỏ, 
người ốm, người già, giáo dục con cái, duy 
trì các mối quan hệ với họ hàng, làng xóm…
Điều đáng trăn trở là thực trạng hiện nay hầu 
hết những công việc này vẫn do phụ nữ thực 
hiện. Theo kết quả một cuộc điều tra xã hội 
học, 70% nữ cán bộ công nhân viên thường 
xuyên làm các công việc gia đình, trong đó 
có 60% phụ nữ làm nội trợ dường như không 
được sự giúp đỡ của chồng. Hơn nữa, với tính 
cách giàu đức hy sinh và tâm hồn nhạy cảm 
thiên phú, phụ nữ  không chỉ ôm đồm nhiều 
công việc mà còn lo toan nhiều vấn đề, như 
chăm sóc sức khỏe cho các thành viên thế nào 
để đảm bảo khoa học và phù hợp với kinh tế 
gia đình, nuôi dạy con thế nào để con phát 
triển tốt, không vướng mắc vào các tệ nạm 
XH, duy trì các mối quan hề gia đình thế nào 

để trong ấm ngoài êm…
Với thực tế đó, nhiều người phụ nữ đang 

rơi vào tình trạng quá tải cả về thể chất lẫn 
tinh thần. Sự quá tải này dẫn đến tình trạng 
phụ nữ ít có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, chăm 
lo sắc đẹp và hoàn thiện bản thân. Nếu không 
tự nhận ra vấn đề của mình, họ dễ đắm chìm 
vào những âu lo, sầu muộn và không tự cân 
bằng lại được, lâu dần sẽ trở thành bệnh lý, 
lúc đó họ không những không chăm sóc được 
cho gia đình mà còn có thể trở thành gánh 
nặng cho những thành viên khác.

Vậy, người phụ nữ phải làm gì để vượt 
qua tình trạng quá tải tiêu cực đó? 

Trước hết, phải biết sắp xếp công việc 
một cách khoa học, hợp lý. Trong kế hoạch 
cần phân định cụ thể thời gian nào làm việc 
gì, ai làm, kết quả cần đạt được là gì…

Thứ hai, chủ động  phân công lao động 
cho các thành viên trong gia đình. Với sự cải 
thiện trong vấn đề bình đẳng giới hiện nay, 
trong hầu hết các gia đình thì những thành 
viên khác đã có ý thức chia sẻ công việc với 
phụ nữ, tuy nhiên vấn đề là người phụ nữ của 
gia đình sẽ phát huy ý thức tốt đẹp đó như 
thế nào. Cần dựa vào năng lực, nhu cầu và 
điều kiện cụ thể của các thành viên trong gia 
đình để có sự phân công phù hợp theo tinh 
thần tất cả mọi người cùng tham gia nhưng 
phụ nữ vẫn là người chủ đạo. Điều quan trọng 
trong vấn đề phân công lao động là mỗi thành 
viên trong gia đình cùng động viên nhau để 
thực hiện được nhiệm vụ đã được phân công. 
Cao hơn tất cả cần có bóng dáng người phụ 
nữ trong công việc của mọi người qua những 
lời động viên, ghi nhận, ngợi khen…để tất cả 
cùng chung tay chia sẻ công việc.

Thứ ba, đừng quá cầu toàn. Do đặc điểm 

nguyïîn thõ hûúng giang
phoá giaám àöëc trung têm

Êp lûåc cöng viïåc gia àònh
àöëi vúái ngûúâi phuå nûä 

trong giai àoaån hiïån nay
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cả về tâm lý và sinh lý nên trẻ 
con hoặc người đàn ông sẽ khó 
lòng làm công việc nội trợ hoặc 
duy trì các mối quan hệ tốt như 
người phụ nữ. Vì thế đừng tự 
gây áp lực cho mình và cho mọi 
người khi thấy mọi việc chưa 
được hoàn hảo, nếu không làm 
được điều này người phụ nữ sẽ 
trở thành kẻ bới lông tìm vết. 
Hãy học cách nhìn đúng bản 
chất sự viêc, đặc biệt là đối với 
việc chẳng to tát lắm bởi vì cuộc 
sống sẽ thật đáng sợ nếu mình 
cứ mãi tìm kiếm lỗi lầm đến 
mức trở nên tật cố hữu, đến lúc 
nhìn đời lúc nào cũng một màu 
ảm đạm.

Cuối cùng, điều quan trọng 
hơn cả, đó là tinh thần lạc quan 
của người phụ nữ. Đối với bầu 
không khí tâm lý gia đình thì 
người phụ có vị trí trung tâm, 
mọi sắc thái tâm lý của họ đều 
ảnh hưởng lớn đến tâm lý của 
các thành viên khác. Sự lạc quan 
có cơ sở của phụ nữ sẽ giúp bản 
thân họ và gia đình của  họ tránh 
khỏi áp lực tâm lý tiêu cực, đó 
chính là điều kiệm quan trọng để 
tạo nên tương lai tươi sáng cho 
gia đình.

Xã hội ngày nay đã có bước 
tiến vượt bậc về vấn đề bình 
đẳng giới, cộng đồng  luôn hỗ 
trợ cho vị thế phụ nữ,  những 
thành viên khác trong gia đình 
cũng đã có ý thức hơn về vấn đề 
chia sẻ gáng nặng gia đình với 
họ. Những điều kiện khách quan 
đã có đủ, điều cần thiết cuối cùng 
là chính bản thân người phụ nữ 
phải trang bị cho mình kiến thức 
và kỹ năng sống, biết sống khoa 
học và nghệ thuật, khi đó họ sẽ 
luôn hạnh phúc với nhiện vụ 
“xây tổ ấm” của mình./.

n.t.h.g

dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và gia đình về 
vai trò, tầm quan trọng của công tác BVCSGDTE; kịp 
thời tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các tấm gương 
người tốt, việc tốt; quan tâm giáo dục pháp luật, kiến 
thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phê 
phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, 
bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản 
trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện có 
hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 
2012 - 2020, Chương trình Bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai 
đoạn 2011 - 2015; đưa mục tiêu BVCSGDTE vào kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng thời 
kỳ của các huyện, ngành, địa phương. Thực hiện tốt 
chính sách trợ cấp, trợ giúp trẻ em có HCĐB và phòng 
ngừa trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB. Tăng cường 
triển khai các hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng; 
phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và trẻ em có 
nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Các địa phương 
ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi 
và tăng nguồn ngân sách cho sự nghiệp BVCSGDTE; 
trong đó ưu tiên kinh phí đầu tư các công trình cho trẻ 
em  vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em các gia đình chính 
sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, bố trí đủ 
cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở cấp 
huyện, cấp xã; xây dựng và thực hiện chính sách đãi 
ngộ phù hợp đối với đội ngũ cộng tác viên chăm sóc 
bảo vệ trẻ em thôn, xóm, tổ dân phố. Củng cố Quỹ bảo 
trợ trẻ em các cấp nhằm tăng cường vận động nguồn 
lực của các tổ chức, cá nhân cho sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh 
giá việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ 
trẻ em ở các cấp, các ngành, biểu dương, khen thưởng 
kịp thời những tổ chức, gia đình, cá nhân có thành tích 
BVCSGDTE; đồng thời lên án và xử lý nghiêm những 
hành vi xâm hại trẻ em. Coi kết quả công BVCSGDTE 
là một nội dung để đánh giá hoạt động của tổ chức 
đảng, các ngành, đoàn thể và của từng đảng viên, đoàn 
viên, hội viên..../.

T.Q.Q

Kïët quaã 8 nùm thûåC hiïån...
(Tiếp theo trang10)
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Vừa qua, Ban VSTBPN đã tổ chức 
hội nghị tổng kết hoạt động vì sự 

tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và công tác 
bình đẳng giới năm 2012, triển khai nhiệm 
vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thiện - 
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng ban VSTBCPN tỉnh chủ trì hội 
nghị.

Năm 2012, Ban VSTBPN tham mưu, 
triển khai thực hiện đạt kết quả cao ở cả 7 
mục tiêu và 22 tiêu chí đề ra; đặc biệt là tổ 
chức thành công hội nghị tổng kết 5 năm 
thực hiện Nghị quyết XI của Bộ chính trị 
và tổng kết 5 năm thực hiện Luật bình đẳng 
giới; tổ chức thành công “Cuộc thi công dân 
Hà Tĩnh với bình đẳng giới”; kịp thời chỉ 
đạo kiện toàn Ban VSTBPN các cấp. 

Đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu tham gia 
HĐND cấp huyện chiếm 28,91%, nhiều chị 
em phụ nữ đảm đương những vị trí chủ chốt 
ở các sở, ngành, đoàn thể các cấp. Từ nguồn 
vốn của Ngân hàng chính sách xã hội và các 
ngân hàng thương mại trên địa bàn, mỗi năm 
tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, 
trong đó nữ chiếm 65% và 50.000 người chị 
em được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Chất 
lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng nâng 
cao;72% số sinh viên giỏi và thạc sỹ về làm 
việc theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh 
là nữ. Toàn tỉnh hiện có 186 câu lạc bộ về 
bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. 

Hội nghị cũng triển khai hoạt động 

VSTBCPN và công tác bình đẳng giới trong 
thời gian tới với nhiều nội dung quan trọng 
như: tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện Kế 
hoạch hành động năm 2013; đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền một cách sâu rộng, 
tập huấn cán bộ; tiến hành kiểm tra, giám sát 
hoạt động các đơn vị, huyện, thành phố về 
hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao 
những kết quả đạt được trong công tác 
VSTBPN và bình đẳng giới năm 2012. 
Đồng chí nhấn mạnh, để công tác VSTBPN 
và bình đẳng giới hoạt động có hiệu quả 
trong thời gian tới, cần sự phối hợp và triển 
khai đồng bộ của các cấp, ban ngành, đơn vị; 
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn 
xã hội về công tác VSTBPN và bình đẳng 
giới, phấn đấu giảm hẳn tỷ lệ chênh lệch giới 
tính khi sinh, bạo lực gia đình và nâng cao 
hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực nữ; tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
mục tiêu bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là 
chương trình hành động ở tuyến xã.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng 
khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động VSTBCPN và công 
tác bình đẳng giới năm 2012./.

phan trêm

Triïín khai cöng taác vò sûå tiïën böå cuãa phuå nûä 
vaâ bònh àùèng giúái nùm 2013

Tin hoaåt àöång
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Chiều ngày 6/3, Sở Y tế đã tổ chức 
Buổi tọa đàm Vì sự tiến bộ của Phụ 

nữ ngành Y tế Hà Tĩnh nhân kỷ niệm ngày 
quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự có đồng chí 
Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH, 
Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; 
đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, 
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Hiện nay toàn ngành có 2.178 cán bộ nữ 
(chiếm 63% tổng số CCVC), trong đó nữ 
có trình độ đại học là 281 người. Phát huy 
truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, 
những năm qua, Ban VSTBPN Ngành Y tế 
đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ 
nhiệm cán bộ nữ được chú trọng, 100% cán 
bộ nữ ngành y tế có việc làm phù hợp trình 
độ, năng lực và sức khỏe; tỷ lệ nữ được đào 
tạo nâng cao trình độ chuyên môn khá cao; 
thực hiện bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe 
sinh sản; tỷ lệ giữ vai trò chủ chốt tăng dần 
qua các năm. Chị em phụ nữ ngành Y tế luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham 
gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua 

yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, học tập theo gương Anh 
hùng Liệt sỹ, Bác sỹ Đặng Thùy Trâm...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận, nêu lên những ưu điểm, hạn 
chế chủ yếu trong công tác cán bộ nữ hiện 
nay, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng các khâu trong công tác cán bộ 
nữ. Các ý kiến cũng chia sẻ khó khăn đối 
với cán bộ nữ; đưa ra các đề xuất nhằm đẩy 
mạnh phát triển đội ngũ lãnh đạo là nữ, đảng 
viên nữ tại các cơ sở y tế.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí 
Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao vai 
trò và những thành tích của chị em phụ nữ 
ngành Y tế đạt được trong những năm qua; 
đồng thời động viên chị em nỗ lực khắc phục 
khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và 
khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong 
thời kỳ đất nước đổi mới./.

thanh  nga

Toåa àaâm vò sûå tiïën böå cuãa phuå nûä ngaânh Y tïë

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban 
giám đốc Sở, chiều ngày 8/3, Ban nữ 

công Công đoàn Ngành Lao động- Thương 
binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Lễ mít 
tin Kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ 
và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đồng 
chí Nguyễn Thị Minh- UV BCH LĐLĐ tỉnh, 
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng 

chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Giám 
đốc Sở, Đại biểu Quốc hội khoá XIII, các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, 
Ban giám đốc Sở, BCH Công đoàn Ngành, 
Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc cùng 173 nữ 
cán bộ, viên chức, đoàn viên trong toàn 
Ngành tham dự. Tại Lễ kỷ niệm, các nữ cán 

Cöng àoaân Ngaânh Lao àöng - Thûúng binh vaâ Xaä höåi mñt 
tinh, toåa àaâm kyã niïåm 103 nùm ngaây Quöëc tïë phuå nûä
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bộ, đoàn viên đã cùng nhau ôn lại truyền 
thống cách mạng vẻ vang của phụ nữ Việt 
Nam trong các thời kỳ đấu tranh dựng nước 
và giữ nước của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn 
Văn Sơn- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở 
đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, 
đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ 
cán bộ nữ trong việc góp phần cùng toàn 
ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị 
được giao; đồng thời, động viên các chị em 
tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, thường 
xuyên học tập, trau dồi nâng cao kỹ năng, 
trình độ về mọi mặt để không ngừng chăm 

lo, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và 
đối tượng; phát huy truyền thống và những 
phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, 
đóng góp nhiều hơn nhằm phát triển Ngành 
Lao động- TBXH tỉnh nhà ngày càng vững 
mạnh, xứng đáng với những danh hiệu, phần 
thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao 
tặng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ, cán bộ, đoàn viên nữ 
đã được nghe các chuyên đề về bình đẳng 
giới và văn hoá ứng xử công sở do các giảng 
viên giàu kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt./.

ĐặNG CôNG NAM

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Bí 
thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã 

tới tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội 
LHPN tỉnh. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND 
tỉnh Võ Kim Cự và lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, 
HĐND, Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, hội viên 
Hội LHPN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Thanh Bình đã đánh giá cao kết quả hoạt 
động của các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian 
qua. Những kết quả đó đã góp phần quan 
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh, nhất là trong việc đảm bảo ổn 
định chính trị và an sinh xã hội; trở thành 
điểm sáng để phụ nữ toàn quốc tham quan, 
học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc cho phong trào 

của Hội LHPN tỉnh trong năm 2013 tiếp tục 
đạt được những kết quả cao hơn nữa, trong 
đó có những thành tích nổi trội. Đặc biệt, 
Tỉnh Hội cần tập trung chỉ đạo các cấp hội, 
các hội viên bám sát địa bàn, cơ sở, tổ chức 
hội hoạt động, đưa các chủ trương, chính 
sách của tỉnh, nhất là các chủ trương, chính 
sách về xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc 
sống.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
Bí thư Tỉnh ủy chúc cho tất cả các cán bộ, 
hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh thi đua hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết 
Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đềra, góp phần 
quan trọng đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, 
bền vững./.

biïån nhung - quang Linh

Laänh àaåo tónh chuác mûâng caán böå, 
höåi viïn Höåi LHPN tónh
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UBND  TỈNH HÀ TĨNH
ban VÌ SỰ tiẾn bỘ CỦa

PhỤ nỮ tỈnh

Số: 08 /CT- BVSTBPN

CỘng hOÀ XÃ hỘi ChỦ nghĨa ViỆt naM
Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02  năm  2013

ChƯƠng tRÌnh CÔng tÁC 
CỦa ban VÌ SỰ tiẾn bỘ CỦa PhỤ nỮ tỈnh hÀ tĨnh nĂM 2013

i. Công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến 
bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

1. Phối hợp chỉ đạo triển khai Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2011 - 2020 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tổ chức Hội nghị triển khai công tác vì 
sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2013 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2011- 2020 (Quý I/2013).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố,  thị xã tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và VSTBCPN  (Quý II).

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa 
kỳ thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2011-2015 (Quý II/2013).

2. tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tiếp tục chỉ đạo 
triển khai Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2015 thực hiện 
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tham mưu cho cấp uỷ, 
chính quyền cùng cấp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015. 

- Tham mưu, đề xuất một số chính sách liên quan đến phụ nữ cho tỉnh và Trung ương. 
Khuyến khích các sở, ban, ngành thành viên chủ trì tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc hoàn 
thiện chính sách, pháp luật đối với phụ nữ từ lĩnh vực chuyên môn của ngành.

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai các hoạt động 
theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của 

Vùn baãn liïn quan
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Bộ Chính trị; Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2011-2020; cụ thể như sau: 

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình thí 
điểm triển khai thực hiện bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ ở một số đơn vị, 
địa phương; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng.

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 2 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, 
viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng 
tuổi; hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo đặc biệt đối với cán bộ nữ công tác ở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, là dân tộc thiểu số, cán bộ nữ đi học 
trong thời gian đang nuôi con nhỏ; tiếp tục thực hiện việc lồng ghép cơ chế, chính 
sách cụ thể về cơ cấu, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức 
trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công 
chức; đưa kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ 
thành một trong những tiêu chuẩn để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các 
sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức. 

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 1 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu 
các giải pháp nhằm tăng nhanh tỷ lệ nữ được đào tạo sau đại học; triển khai thực hiện 
các chỉ số đánh giá bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 3 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Y tế tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng, khả năng tiếp 
cận các dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em nói chung; khống chế hiệu quả tình trạng 
chênh lệch giới tính khi sinh, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. 

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 4 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án phát triển 
các dịch vụ hỗ trợ gia đình, cải thiện môi trường sống giai đoạn 2011-  2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 6 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường các công trình nghiên cứu khoa 
học liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương 
trong báo cáo định kỳ phải thể hiện được tiêu chí phân biệt về giới và để tổng hợp báo 
cáo chung.
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Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 2 của Mục tiêu 2 của Chương trình theo định kỳ 
6 tháng, năm và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng 
công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy 
định pháp luật về bình đẳng giới; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc 
tốt trong việc thực hiện bình đẳng giới; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bình 
đẳng giới. 

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm 
và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào quý II/2013. 

+ Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bình đẳng 
giới cho thành viên các tổ soạn thảo, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và cộng tác viên để đảm bảo các văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, 
phân biệt đối xử về giới được giám sát thông qua các cơ quan quản lý nhà nước về bình 
đẳng giới. Hướng dẫn đánh giá, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất 
bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới, thực hiện các biện pháp trợ giúp cho nạn nhân 
của bạo lực.  

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 2,3 của Mục tiêu 6; chỉ tiêu 1, 2 của Mục tiêu 7 
của Chương trình theo định kỳ 6 tháng, năm và sơ kết giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 vào 
quý II/2013. 

3. hoạt động phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể thành viên ban VStbCPn 
và các Dự án liên quan

- Phối hợp triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự 
tiến bộ của phụ nữ tại các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.

- Phối hợp xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện mục 
tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên các lĩnh vực (Quý II).

-  Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ làm công tác tổng hợp của các sơ 
ngành, đơn vị, đại biểu HĐND các cấp, cán bộ tư pháp và cán bộ làm công tác quản 
lý nhà nước về bình đẳng giới và VSTBCPN các cấp, các ngành và các đơn vị trong 
toàn tỉnh.

ii. Công tác thường xuyên của ban VStbCPn
1. Công tác tổ chức
- Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết Ban VSTBCPN theo quy chế (Quý I, IV).
- Hướng dẫn hoạt động năm 2013 cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các sở, 

ngành, địa phương (Quý I). 
- Tiếp tục đôn đốc kiểm tra kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của 

Ban VSTBCPN các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và cơ sở.   
- Duy trì chế độ thông tin thường xuyên với các cơ quan liên quan và các Ban vì sự 

tiến bộ của phụ nữ các đơn vị, địa phương.
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- Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy khi có thay đổi.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tập huấn
- Phối hợp với các đơn vị và cơ sở tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ 
nữ ở các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở cấp cơ sở. 
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 

mô hình đã triển khai khai đạt hiệu quả. 
- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ về thực hiện chương trình hành động của quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (Quý II/2013); tổ chức tập huấn về các nội dung 
liên quan đến hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cho các sở, ngành, 
đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, chủ các doanh nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường 
Chính trị Trần phú… và các huyện, thành phố, thị xã. 

- Xuất bản các ấn phẩm sau: Tập san “Phụ nữ và phát triển”; tờ rơi về bình đẳng giới.
- Cập nhật cung cấp các thông tin về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên 

Website của Ban VSTBCPN tỉnh.
- Thành lập Câu lạc bộ cộng tác viên tham gia cung cấp thông tin, viết tin, bài về 

bình đẳng giới và VSTBCPN cho Website và tập san “Phụ nữ và phát triển”.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của 

phụ nữ năm 2013 ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành 
phố, thị xã (từ Quý I đến Quý IV).

- Tổng hợp kết quả kiểm tra và các kiến nghị, đề xuất để báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh trong báo cáo cuối năm.

4. Công tác đối ngoại
Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các ngành liên quan và các Dự án trong các hoạt động 

hợp tác quốc tế liên quan tới hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
III. Phân công nhiệm vụ, phụ trách chỉ đạo hoạt động của ban VStbPn và bình 

đẳng giới các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã cho các thành viên 
(Phụ lục kèm theo).
ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh yêu cầu ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, 

các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác này./. 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)   

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

nguyễn thiện
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Nghịch lý làm dâu
Xinh ngoan, con gái quê đồng
Sao em bán thóc “mua” chồng, làm dâu?(1)

Lấy chồng có hiểu chồng đâu
Chỉ tin bà mối ngọt câu dỗ dành

Ngày vui thốc chuyến tàu nhanh
Nhà trai vắng mặt cũng thành cưới xin
Nào chồng trao nhẫn làm tin
Nào con rể ngoại biếu tiền mẹ cha
Nào em váy trắng, ôm hoa
Cỗ bàn, phim ảnh, nhạc loa ồn ào…

Xứ người chắp cánh bay cao
Khi tiếp đất, tỉnh chiêm bao ngay mà
Gật, cười với tiếng người ta
Khoắng tay ra hiệu chẳng ra ý tình

Tin vào số vốn trẻ, xinh
Em thua số phận tự mình chọn yêu
Nào đâu sang trọng, yêu chiều 
Nào đâu tiền bạc gửi nhiều về quê…?
Gối tay chạm mớ tóc thề
Đêm đêm thảng thốt cơn mê đổi đời

Xứ Đài thăm thẳm mây trôi
Nỗi niềm qua mạng à ơi nẻo về.

---------------------------------------------
(1) Báo An ninh thế giới số 742 ngày29/3/2008 có 
bài phóng sự đưa tin các em gái ở làng quê phải 
bỏ số tiền bằng 10 tấn thóc để được mai mối lấy 
chồng nước ngoài.

Nỗi niềm qua trang báo
Ñọc tin, nghi cả mắt mình?
Có “nghề đẻ” để mưu sinh trên đời (1)

Tân Minh tôi sống một thời
Diều Luông là đất hết lời ngợi ca
Bấy giờ hoa gạo tháng ba
Trộn vào bóng nước sông Đà mây giăng
Rừng nghèo chỉ sắn với măng
Mà nuôi bầy trẻ tung tăng đến trường…

Giờ sao xơ đất, xác đường
Choáng hồn tôi… chuyện đời thường sinh 
nhai
Mẹ bán con, cả gái trai
Cầm tiền từ lúc bào thai chưa đầy
Hoa ngàn bán đó nuôi đây
Nhuỵ hương vài chục, gió mây một giờ...

Nặng lòng chạnh nghĩ vẩn vơ
Biết đâu em…  trước là trò của tôi
Bởi tin tôi dạy một thời.
Thực mơ, lẫn lộn những lời cao siêu ?

Bây giờ giảng lại đời Kiều 
Chắc chi khóc được bằng điều hôm nay?

---------------------------------------------
(1) Báo Người Hà Nội số 14/ 2009 đăng phóng 
sự  “Nghề phụ ở Diều Luông” nêu việc các gia 
đình bán con và phụ nữ bán mình vì nghèo đói 
ở nơi đây.

Trang vùn nghïå


