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Nhận thức được vai 
trò, ý nghĩa quan 
trọng của công 

tác phụ nữ trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa quê 
hương, đất nước, ngay sau 
khi Nghị quyết 11 – NQ/
TW, ngày 27/4/2007 của Bộ 
Chính trị (khoá X) được ban 
hành, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch và tổ chức Hội nghị 
nghiên cứu, học tập, quán 
triệt cho đội ngũ cán bộ cốt 
cán toàn tỉnh (gồm các đồng 
chí là Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó 
các sở, ban, ngành, đoàn thể 
cấp tỉnh; ủy viên ban thường 
vụ các huyện, thành, thị uỷ, 
đảng uỷ trực thuộc); 5 lớp 
phổ biến cho lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo, báo cáo viên của 
các huyện, thành phố; đồng 
thời chỉ đạo các cấp uỷ trực 
thuộc xây dựng kế hoạch học 
tập và triển khai thực hiện.

Ban Dân vận Tỉnh ủy 
tham mưu cho Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy ban hành Chương 
trình hành động số 548-CTr/
TU, ngày 14/7/2007, UBND 
tỉnh ban hành văn bản chỉ 
đạo các sở, ban, ngành có 
kế hoạch thể chế hoá các nội 
dung nghị quyết. Các huyện, 
thành, thị uỷ, đảng uỷ trực 
thuộc và cấp uỷ cơ sở đã 

xây dựng chương trình hành 
động, ban hành chỉ thị, nghị 
quyết chuyên đề và các văn 
bản chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể 
triển khai chương trình hành 
động sát với tình hình và 
nhiệm vụ chính trị của từng 
địa phương, đơn vị. Đến 
ngày 20/12/2007, các cấp ủy 
Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã 
hoàn thành việc tổ chức học 
tập, quán triệt cho đội ngũ 
cán bộ cốt cán các cấp, các 
ngành, các đoàn thể, các cơ 
quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, 
phối hợp với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh hướng dẫn các 

huyện, thành, thị, các đảng 
ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể nhân dân, 
các cấp, các ngành từ tỉnh 
đến cơ sở phối hợp tổ chức 
quán triệt nghị quyết cho 
cán bộ, đảng viên, hội viên; 
Chỉ đạo Ban Thường vụ Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây 
dựng kế hoạch, chương trình 
hành động triển khai Nghị 
quyết 11-NQ/TW gắn với 
việc triển khai học tập nghị 
quyết Đại hội Phụ nữ toàn 
quốc lần thứ X, Luật Bình 
đẳng giới... trong các cấp 
Hội; biên soạn tài liệu hỏi 
đáp về nội dung Nghị quyết 
và Luật Bình đẳng giới; tiến 
hành kiểm tra, đánh giá công 

trần thị kim hoa
UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Đ/c Trần Thị Kim Hoa - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng 
khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị 
quyết XI - NQ/TW của BCT về công tác phụ nữ.
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tác triển khai thực hiện nghị 
quyết tại các địa phương, 
đơn vị, kịp thời phát hiện, bổ 
sung những hạn chế, thiếu sót 
nhằm thực hiện nghị quyết 
có hiệu quả. Báo Hà Tĩnh, 
Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh và các cơ quan thông 
tin đại chúng trong tỉnh…
xây dựng các chuyên trang, 
chuyên mục tuyên truyền 
sâu rộng ý nghĩa, tầm quan 
trọng và các nội dung trọng 
tâm của Nghị quyết 11-NQ/
TW, nêu gương các tập thể 
và cá nhân phụ nữ tiêu biểu 
trong phong trào thi đua yêu 
nước trên các lĩnh vực và 
công tác Hội.  

Dưới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng, sự tham 
mưu tích cực, chủ động của 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, các 
hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây 
dựng gia đình “No ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; 
xây dựng người phụ nữ Việt 
Nam có sức khoẻ, tri thức, 
kỹ năng nghề nghiệp, năng 
động, sáng tạo, có lối sống 
văn hoá, có lòng nhân hậu... 
được các cấp hội chú trọng. 
Đặc biệt, Hội LHPN đã chủ 
trì triển khai Đề án 704 của 
Chính phủ về “Giáo dục 
5 triệu bà mẹ nuôi dạy con 
tốt”; Đề án 343 về “Giáo dục 
phẩm chất đạo đức PNVN 
thời kỳ CNH, HĐH đất nước” 
và cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình hạnh phúc 5 không, 
3 sạch” do Trung ương Hội 
phát động. Các đề án, cuộc 
vận động đã góp phần quan 
trọng hỗ trợ phụ nữ và gia 
đình phụ nữ có kiến thức, kỹ 
năng và điều kiện căn bản 
để xây dựng gia đình hạnh 

phúc; góp phần giữ gìn phát 
huy giá trị, bản sắc văn hóa 
truyền thống của gia đình 
Việt Nam.

Thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” và phong trào “Dân 
vận khéo”, các cấp Hội phụ 
nữ, nữ công LĐLĐ và đơn 
vị trực thuộc đã đẩy mạnh 
xây dựng nhiều mô hình 
“làm theo” như: “Nuôi lợn 
tiết kiệm”, “Bát cháo tình 
thương”, “Nắm cơm vùng 
lũ”; xây dựng các bể Bioga 
để tiết kiệm nhiên liệu chất 
đốt, đảm bảo vệ sinh môi 
trường... Kết quả trong 5 
qua, các cấp Hội đã xây dựng 
được trên 700 mô hình “Dân 
vận khéo”; tiết kiệm 10 tỷ 
đồng, 150 tấn gạo, 205 nghìn 
tấn phân xanh, 40.000 ngày 
công, giúp đỡ 12.560 hội 
viên, phụ nữ, trẻ em nghèo; 
xây mới 271 ngôi nhà trị giá 
trên 6 tỷ đồng, trong đó nữ 
CNLĐ đã xây dựng được 62 
mái ấm công đoàn cho lao 
động nữ có hoàn cảnh khó 
khăn. Các cấp Hội LHPN 
hiện đang quản lý và điều 
hành trên 1.700 tỷ đồng cho 
132.380 lượt phụ nữ vay vốn 
để phát triển sản xuất kinh 
doanh, xây dựng mô hình, 
xây dựng các công trình cấp 
nước vệ sinh môi trường 
nông thôn... 

Một trong những nét nổi 
bật nhất trong công tác phụ 
nữ thời gian qua là việc đào 
tạo, bồi dưỡng, bố trí, cơ cấu 
cán bộ nữ vào BCH Đảng ủy 
các cấp, ngành, đơn vị và đại 
biểu HĐND các cấp. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có 48 chị 

thuộc diện cán bộ Tỉnh ủy 
quản lý; 8 chị là trưởng các 
ngành cấp tỉnh và chủ trì cấp 
huyện; 21 chị giữ chức vụ 
giám đốc, phó giám đốc sở 
và tương đương. Tỷ lệ nữ giữ 
chức vụ trưởng, phó, phòng 
thuộc sở, ngành cấp tỉnh đạt 
14,5%; trưởng các đoàn thể 
chiếm 33%, phó đoàn thể 
chiếm 41%. Tỷ lệ cán bộ nữ 
tham gia ban lãnh đạo trong 
các tổ chức giáo dục, y tế, văn 
hóa xã hội và doanh nghiệp 
có từ 25% lao động nữ trở 
lên đạt 65,75%; trong đó nữ 
tham gia ban lãnh đạo tại các 
doanh nghiệp đạt 36,57% 
(với trên 400 nữ giám đốc và 
325 nữ phó Giám đốc doanh 
nghiệp). 

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia 
cấp ủy Đảng đã có chuyển 
biến tích cực. Nhiệm kỳ 
2010-2015, tỷ lệ nữ cấp 
ủy cấp xã đạt 17,8 %, cấp 
huyện 16,26 %, cấp tỉnh 
16,35%; 84 cán bộ nữ là 
ủy viên BTV Đảng ủy xã, 
trong đó có 11 nữ Bí thư và 
36 nữ là phó bí thư; 2 đồng 
chí nữ Bí thư cấp huyện; 17 
đồng chí nữ ủy viên BTV 
Huyện ủy. Tỷ lệ nữ đại biểu 
tham gia HĐND các cấp 
kỳ sau cao hơn kỳ trước. 
Nhiệm kỳ 2011 - 2016, nữ 
đại biểu tham gia HĐND 
cấp tỉnh đạt 20%, cấp huyện 
28.91%, cấp xã đạt 22.8%; 
1 đồng chí là nữ Ủy viên 
Thường trực HĐND tỉnh, 6 
đồng chí nữ là phó chủ tịch, 
chủ tịch và ủy viên Thường 
trực HĐND huyện. Trong 
5 năm, đã bồi dưỡng, giới 
thiệu, kết nạp 8.579 quần 
chúng nữ ưu tú vào Đảng 
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(chiếm 50.3% tổng số đảng 
viên mới kết nạp)

Có thể khẳng định, qua 
5 năm thực hiện nghị quyết 
11/NQ-TW, nhận thức của 
các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn 
thể chính trị xã hội về công 
tác phụ nữ được nâng lên; 
đã tạo cơ hội, điều kiện, môi 
trường cho phụ nữ tham gia, 
tiếp cận và ra quyết định 
ngày càng nhiều vào các lĩnh 
vực KT-XH. Đội ngũ cán bộ 
hội các cấp từng bước được 
chuẩn hóa, có tri thức, năng 
động, sáng tạo, gắn bó với 
cơ sở góp phần quan trọng 
vào việc thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị 
của tỉnh nhà.

Tuy vậy, quá trình thực 
hiện nghị quyết 11/NQ-TW 
vẫn còn những khó khăn, hạn 
chế:  một số cấp uỷ, chính 
quyền và ban, ngành vẫn 
chưa thực sự chú trọng công 
tác phụ nữ và bình đẳng giới; 
công tác kiểm tra, đánh giá, 
rút kinh nghiệm việc thực 
hiện Nghị quyết chưa được 
thường xuyên; mạng lưới 
báo cáo viên, tuyên truyền 
viên về giới và bình đẳng giới 
còn mỏng. Việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ khoa học nữ, cán 
bộ  lãnh đạo, quản lý nữ chưa 
đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy 
mạnh sự nghiệp CNH-HĐH. 
Công tác quy hoạch, đào tạo, 
đề bạt, sử dụng cán bộ nữ 
tham gia các vị trí lãnh đạo, 
quản lý tỷ lệ chưa đạt mục 
tiêu đề ra. Nhiều vấn đề xã 
hội như: bạo lực gia đình, trẻ 

em vi phạm pháp luật, buôn 
bán phụ nữ, lấy chồng nước 
ngoài... chậm được quan 
tâm, phối hợp giải quyết.

Để làm tốt công tác phụ 
nữ, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp đổi mới và hội nhập 
kinh tế quốc tế của đất nước, 
thời gian tới, chúng ta cần 
tập trung thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết số 11/NQ-
TW của Bộ Chính trị trong 
các cấp ủy, chính quyền, 
MTTQ và các đoàn thể; đẩy 
mạnh thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục, nâng cao 
nhận thức của toàn xã hội về 
công tác phụ nữ thời kỳ đẩy 
mạnh CNH - HĐH đất nước 
và bình đẳng giới thông qua 
các cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình, truyền 
thanh cơ sở, hội nghị báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cơ 
sở. Đặc biệt chú trọng tuyên 
truyền, cung cấp thông tin 
về các vấn đề liên quan đến 
bình đẳng giới và tiến bộ của 
phụ nữ tại địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, các nhóm đối tượng 
yếu thế.

- Chỉ đạo các cơ sở hàng 
năm tiến hành đánh giá, rà 
soát, điều chỉnh chương 
trình thực hiện Nghị quyết 
11 cho phù hợp với tình hình 
thực tiễn. Tập trung chỉ đạo 
và tăng cường nguồn lực 
để thúc đẩy hoàn thành các 
mục tiêu chưa đạt về công 
tác phụ nữ. 

- Tăng cường sự lãnh đạo 
của các cấp chính quyền và 
các tổ chức trong hệ thống 
chính trị; quan tâm thực hiện 
tốt công tác quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ 
nhiệm cán bộ nữ; nghiên 
cứu, đề xuất với Trung ương 
có quy định cụ thể hơn về 
số lượng cán bộ giữ các vị 
trí lãnh đạo chủ chốt trong 
các tổ chức đảng, đoàn thể, 
HĐND và UBND các cấp. 

- Làm tốt công tác tham 
mưu ban hành cơ chế, chính 
sách, chương trình, dự án và 
hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về bình đẳng giới 
và tiến bộ của phụ nữ. Nâng 
cao vị thế của phụ nữ trong 
mọi lĩnh vực của cuộc sống; 
thực hiện nguyên tắc bình 
đẳng giữa nam và nữ trong 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
học nghề, giải quyết việc 
làm, y tế, pháp luật.

- Đổi mới hoạt động chỉ 
đạo, điều hành, giao ban, sơ 
kết, tổng kết, nhân rộng mô 
hình, điển hình, những kinh 
nghiệm tốt trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. Nâng 
cao chất lượng hoạt động 
của Hội LHPN, tiếp tục đẩy 
mạnh các phong trào thi đua 
nhằm phát huy tiềm năng và 
sức sáng tạo của phụ nữ trên 
mọi lĩnh vực. 

- Các cấp ủy Đảng đưa các 
chỉ tiêu thực hiện nghị quyết 
vào chương trình công tác 
của địa phương hằng năm; 
đồng thời tập trung củng cố, 
kiện toàn, tạo điều kiện cho 
các cấp Hội Phụ nữ tích cực 
đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, nâng cao 
hiệu quả công tác Hội; phát 
huy vai trò chủ động tham 
mưu để cấp uỷ Đảng ban 
hành các chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi cho phụ nữ và 
tổ chức Hội phát triển./.
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Trong xu hướng quốc 
tế hóa hiện nay, với 
sự hội nhập rộng rãi 

trên mọi lĩnh vực, bình đẳng 
giới đang là đòi hỏi tất yếu 
trong quá trình phát triển của 
nhân loại và Việt Nam không 
là một ngoại lệ; đó vừa là yêu 
cầu khách quan, vừa là động 
lực thúc đẩy hội nhập, phát 
triển. Thực hiện bình đẳng 
giới không chỉ giải quyết 
một hay hai vấn đề nào đó 
chung chung, mà nó tác động 
toàn diện trên tất cả các mặt 
của xã hội theo những chiều 
hướng tích cực. Chính vì thế 
mà cả hệ thống chính trị đã 
vào cuộc, Đảng, Nhà nước coi 
Chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới là một bộ phận cấu 
thành quan trọng của chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước, là cơ sở nền 
tảng của chiến lược phát triển 
con người; quyền của phụ nữ 
Việt Nam được ghi nhận và 
đảm bảo thực hiện bằng Hiến 
pháp và nhiều văn bản pháp 
luật như Bộ luật Dân sự, Bộ 
luật Lao động, Luật Hôn nhân 
và Gia đình; Luật Bình đẳng 
giới; Luật Phòng chống Bạo 
lực gia đình… Đất nước đang 

ngày càng phát triển, quyền 
của người phụ nữ trong gia 
đình đã có những thay đổi tích 
cực, nhất là trong lĩnh vực nắm 
giữ kinh tế, pháp luật quy định 
phụ nữ cùng đứng tên với nam 
giới trong giấy chứng nhận 
quyền sở hữu đất đai, nhà ở, 
và tài sản. Chính phủ và các 
bộ ngành cũng đã ban hành 
nhiều văn bản hướng dẫn thi 
hành các đạo luật quan trọng 
đó; hệ thống các ban Vì sự 
tiến bộ của phụ nữ được thành 
lập ở tất cả các bộ, ngành và 
toàn bộ 63 tỉnh, thành phố.

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

điều kiện để phụ nữ Việt Nam 
được phát triển bình đẳng. 

Bên cạnh những tín hiệu 
đáng mừng, vẫn còn khá nhiều 
khó khăn, hạn chế như: Vấn 
đề tư tưởng hệ; các tập tục 
nối dõi, quan niệm trọng nam 
khinh nữ... đã ăn sâu trong tâm 
thức nhiều thế hệ, khó thay 
đổi trong một sớm, một chiều 
khiến cho việc thực hiện chiến 
lược quốc gia về bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ phụ nữ gặp 
không ít những trở ngại. Tình 
trạng bạo lực gia đình, xâm 
hại tình dục trẻ em và phụ nữ 
vẫn tồn tại ở các địa phương; 
định kiến giới vẫn còn tồn tại 
khá phổ biến trong xã hội, đặc 
biệt là khu vực nông thôn. Vai 
trò, vị trí của phụ nữ và trẻ 
em gái tuy đã được cải thiện 
nhưng còn nhiều hạn chế so 
với nam giới. Mặc dù pháp 
luật có nhiều quy định mang 
tính ưu đãi cho lao động nữ 
nhưng chưa được thực thi 
nghiêm túc trong thực tế. Một 
số sở, ngành, địa phương chưa 
thực sự quan tâm tới việc tổ 
chức thực hiện Luật Bình 
đẳng  giới, vì sự phát triển của 
phụ nữ, hoặc có thực hiện thì 
còn mang tính hình thức, dẫn 

Thực Tiễn về bình đẳng giới 
và vai Trò của công Tác Truyền Thông

Lịch sử dựng nước, giữ nước và thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã minh 
chứng phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử, 

phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang” mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng. Trước đòi hỏi, yêu cầu khách quan 
của xu hướng toàn cầu hoá, Đảng và Nhà nước ta đã hoạch định, thực hiện các chính 
sách liên quan đến bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ, góp phần 

đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

nguyễn đình phú
Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
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đến tình trạng chưa đảm bảo 
tính đồng bộ, thống nhất trong 
hệ thống các quy định pháp 
luật về Bình đẳng  giới  trên 
các lĩnh vực của đời sống xã 
hội và gia đình.

 Nhận thức được những 
khó khăn đó, Ban VSTBPN 
tỉnh đã chỉ đạo sát sao các cấp, 
các ngành, đơn vị, địa phương, 
các tổ chức xã hội vào cuộc 
để thực hiện tốt chương trình 
hành động, trong đó việc tuyên 
truyền kịp thời, sâu rộng chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
nhà nước đến người dân đã 
được triển khai đồng bộ trên 
nhiều lĩnh vực, bằng nhiều 
hình thức, biện pháp góp phần 
làm chuyển biến nhận thức 
và hành vi của các cơ quan, 
tổ chức, cán bộ, công chức và 
nhân dân về giới và bình đẳng 
giới trong các mối quan hệ xã 
hội, trong thực hiện kế hoạch 
hoá gia đình, trong lựa chọn 
sinh con theo giới tính, về vị 
thế của phụ nữ trong gia đình 
và ngoài xã hội. 

Báo chí là một kênh truyền 
thông hữu hiệu trong tuyên 
truyền làm thay đổi nhận thức 
xã hội về bình đẳng giới. Thời 
gian qua, Báo Hà Tĩnh đã tăng 
cường tuyên truyền về bình 
đẳng giới và VSTBPN với 
trên 300 tin, bài, ảnh trên cả 
2 kênh báo in và báo điển tử. 
Các tin bài đã tập trung phản 
ánh đầy đủ các mặt hoạt động: 
hỗ trợ tín dụng cho hội viên 
hội phụ nữ, đào tạo nghề cho 
phụ nữ nông thôn, kịp thời 
nêu gương những điển hình 
tiên tiến trong các phong trào 
thi đua lao động, sản xuất; 
phong trào phụ nữ giúp nhau 
làm giàu, công tác chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em... đã 

cho thấy được sự đều tay của 
các tổ chức đoàn thể, xã hội 
trong việc giúp đỡ, tạo điều 
kiện cho phụ nữ được khẳng 
định mình, góp phần nâng cao 
vị thế, vai trò của phụ nữ trong 
xã hội. Bên cạnh đó, báo chí 
cũng đã kịp thời phê phán, lên 
án các hành vi phân biệt đối 
xử, các hành vi bạo hành phụ 
nữ, bạo lực gia đình, xâm hại 
tình dục trẻ em.

Đài Phát thanh – Truyền 
hình tỉnh thường xuyên xây 
dựng các chuyên đề Phụ nữ 
với cuộc sống, Sức khỏe cho 
mọi nhà phát sóng vào tối 
thứ 3 hàng tuần đã phản ánh 
những tấm gương điển hình 
trong công tác, trong lao động 
sản xuất; hỗ trợ, tư vấn cho 
phụ nữ về sức khỏe, những 
vấn đề thường gặp trong cuộc 
sống, trong mối quan hệ gia 
đình, xã hội. Bên cạnh đó, 
chuyên đề Dân số kế hoạch 
hóa gia đình phát sóng vào tối 
thứ 4 hàng tuần cũng là một 
kênh hỗ trợ tích cực cho phụ 
nữ trong công tác kế hoạch 
hóa gia đình, trong vấn đề sức 
khỏe sinh sản. Để phục vụ tốt 
hơn nữa cho công tác tuyên 
truyền về bình đẳng giới và 
sự tiến bộ phụ nữ, Đài Phát 
thanh – Truyền hình tỉnh đã 
xây dựng kế hoạch mở thêm 
một chuyên đề về bình đẳng 
giới vào năm 2013. 

Các cơ báo chí khác ở địa 
phương như Bản tin Thông 
tin tư tưởng, Tạp chí Hồng 
Lĩnh, Tạp chí Văn hóa, Đặc 
san Hà Tĩnh Người làm báo 
cũng đã tích cực trong công 
tác tuyên truyền, mỗi số đều 
có các chuyên mục, tin, bài 
về bình đẳng giới, về vai trò, 
vị trí của người phụ nữ trong 

đời sống xã hội, tạo được sự 
lan tỏa rộng lớn đến đông đảo 
các tầng lớp nhân dân về chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước trong Chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới .

Công tác tuyên truyền 
về bình đẳng giới trên các 
phương tiện truyền thông là 
một kênh quan trọng góp phần 
làm chuyển biến nhận thức và 
hành vi của cộng đồng dân 
cư về giới và bình đẳng giới. 
Trong công cuộc đổi mới, 
công tác Truyền thông góp 
phần không nhỏ vào việc thay 
đổi xã hội và của chính phụ nữ 
theo hướng tích cực để họ có 
cái nhìn tiến bộ về vị trí, vai 
trò của họ, giúp phụ nữ khẳng 
định được bản thân mình trong 
xã hội. 

Để Chương trình hành 
động thực hiện chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 
– 2020 phát huy hiệu quả 
hơn nữa, các sở, ngành, địa 
phương cần phối hợp đồng 
bộ, chặt chẽ với nhiều hình 
thức tuyên truyền. Đặc biệt, 
cần tiếp tục khai thác lợi thế 
của các cơ quan thông tấn báo 
chí để tuyên truyền, phổ biến 
đến mọi người dân Luật Bình 
đẳng giới, Luật phòng chống 
bạo lực gia đình, Luật Hôn 
nhân và Gia đình, chính sách 
của Đảng, pháp luật của nhà 
nước về bình đẳng giới; từ đó 
giúp họ hiểu được trách nhiệm 
thực hiện bình đẳng giới không 
chỉ là của riêng ai, mà là trách 
nhiệm của mỗi gia đình, các 
cơ quan nhà nước, của cả hệ 
thống chính trị và mỗi người 
dân trong cộng đồng./.
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những con số đáng báo động

Những năm gần 
đây, mức sinh 
của Hà Tĩnh 

không ổn định, thiếu bền 
vững, xu thế tăng sinh rõ rệt. 
Nếu nhìn lại với chỉ tiêu mức 
sinh 15,52%0 của năm 2012 
thì công tác dân số đang lùi 
về thời điểm cách đây 10 
năm. Cũng theo báo cáo của 
Ngành dân số tỉnh năm 2012, 
xu thế tăng sinh đặc biệt là 
sinh con thứ 3 trở lên trên 
địa bàn chiếm tỷ lệ 23,11% 
(tăng 3% so với năm 2011). 
Tình trạng này diễn ra ở hầu 
khắp trên địa bàn 12 huyện 
thị và đáng báo động nhất là 
ở một số huyện như: Lộc Hà  
35,75%, Can Lộc 29,75%, 
Cẩm Xuyên 26,09%, Hương 
Khê 25,23%... Điều đáng 
nói là trong 10 tháng đầu 
năm nay, toàn tỉnh đã có 303 
cán bộ, đảng viên vi phạm 
chính sách dân số. Số liệu 
gia tăng này cũng sẽ đồng 
nghĩa với vấn đề khó khăn 
trong công tác tuyên truyền 
vận động người dân một khi 
đảng viên đã không thực sự 
là những người gương mẫu 
đi đầu.

Theo đánh giáo chung, Hà 
Tĩnh là tỉnh đứng thứ 2 trong 
10 tỉnh có mức sinh cao nhất 
cả nước. Bên cạnh xu thế 
tăng sinh, tỷ lệ chênh lệch 
giới tính khi sinh trên địa bàn 
cũng đã trở thành một vấn 
đề nóng bỏng. Theo số liệu 
từ Chi cục Dân số tỉnh, đến 
thời điểm hiện tại tỷ lệ chênh 
lệch giới tính ở Hà Tĩnh là 
115bé trai/100 bé gái, trong 
đó một số huyện đã vượt 
ngưỡng cho phép như Nghi 
Xuân 122/100; Hương Sơn 
120/100; Lộc Hà 119/100; 
Đức Thọ 118/100..... 

Chị T- Một cán bộ dân số 

ở Đức Thọ cho biết: “ Bám 
sát địa bàn cơ sở, trăn trở với 
phong trào, thao thức với 
từng đợt chiến dịch nhưng 
kết quả cuối với chúng tôi 
thật đáng buồn”. Nỗi niềm 
của chị T cũng chính là nỗi 
niềm chung của hàng trăm 
cán bộ dân số cấp cơ sở khi 
tâm huyết, công sức của họ 
đã không mang về kết quả 
như mong muốn. Và cùng 
với những nỗi lo trên Hà 
Tĩnh còn phải đối mặt với 
khó khăn thách thức khi thời 
điểm dân số vàng đã đi qua, 
xu hướng già hóa dân số 
đang dần hiện hữu.

Giảm tỷ lệ Gia tănG dân số
Bài toán khó

anh thư

Cán bộ dân số huyện Thạch Hà tư vấn các biện pháp KHHGĐ cho người dân

Với những người làm công tác dân số ở Hà Tĩnh, năm 2012 đã khép lại với nỗi 
băn khoăn trăn trở khi phần lớn các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ không đạt. Mục 
tiêu giảm tỷ lệ gia tăng dân số, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đối với Ngành dân 
số đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
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giảm tỷ lệ gia tăng dân 
số - bài toán khó

Anh Phan Huy Tú – phó 
Chi cục trưởng Chi cục 
DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: 
“Trong bối cảnh hiện nay, 
việc thực hiện các chỉ tiêu về 
công tác Dân số- KHHGĐ 
quả là bài toán khó. Nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng này 
chủ yếu vẫn là tư tưởng trọng 
nam khinh nữ còn ăn sâu vào 
tiềm thức của người dân ở 
một số vùng quê khiến họ 
tìm đủ mọi cách để sinh con 
trai, kể cả can thiệp lựa chọn 
giới tính cho thai nhi. Việc 
một bộ phận cán bộ, đảng 
viên vi phạm chính sách dân 
số cũng khiến công tác tuyên 
truyền vận động người dân 
thêm nhiều trở ngại ...”

Ngoài quan niệm lạc 
hậu về “đông con hơn nhiều 
của”, “trời sinh voi sinh cỏ” 
thì năm 2012- năm Nhân 
Thìn được người dân cho là 
năm tuổi đẹp, vì thế, nhiều 
cặp vợ chồng đã quyết tâm 
sinh cho được rồng vàng. 
Và thay vì việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận 
động nâng cao nhận thức 
cho người dân, tăng cường 
chiến dịch chăm sóc SKSS 
- KHHGĐ đến vùng sâu, 
vùng xa, vùng khó khăn, 
năm nay chỉ tiêu và kinh 
phí từ các chương trình 
mục tiêu quốc gia về với 
tỉnh quá muộn nên việc chủ 
động triển khai kế hoạch 
thực hiện các chỉ tiêu của 
ngành hết sức khó khăn. 

Anh Phạm Bá Quyền – 

Giám đốc Trung tâm dân số 
huyện Thạch Hà cho biết: “ 
Ở tất cả các huyện việc triển 
khai chiến dịch đều gặp khó 
khăn, bởi giữa tháng 5 Trung 
ương mới giao chỉ tiêu và 
kinh phí các Chương trình 
mục tiêu quốc gia,  đến tháng 
6 tỉnh mới phân khai được 
kinh phí. Để chủ động thực 
hiện chiến dịch, trước đó 
đội ngũ cán bộ ở Trung tâm 
chúng tôi đã tình nguyện cho 
vay tiền lương để phân về 
cho các xã thực hiện chiến 
dịch. Mặc dù vậy hiệu quả 
cũng chưa được như mong 
muốn, bởi thực tế việc xây 
dựng kế hoạch, tuyên truyền 
vận động phải thực sự được 
khởi động sớm ngay từ 
những ngày đầu năm”. 

Cũng với sự chậm trễ về 
nguồn kinh phí thì  những 
bất cập trong vấn đề chế độ 
chi trả phụ cấp cho đội ngũ 
chuyên trách, CTV dân số cơ 
sở cũng đã gây ảnh hưởng 
đến tâm lý, hiệu quả và chất 
lượng hoạt động. Chị H – 
một chuyên trách dân số ở 
huyện Nghi Xuân cho biết: 
“ Với mức thu nhập quá 
khiêm tốn, chuyên trách hơn 
400 ngàn đồng/tháng, CTV 
dân số 50 ngàn đồng/tháng, 
mà vẫn còn bị chậm gần nửa 
năm thì làm sao động viên 
được tinh thần làm việc của 
đội ngũ cán bộ dân số cơ sở. 
Thực tế, sau khi tiến hành 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức 
bộ máy dân số, chúng tôi đã 
rất hy vọng vào một tương 
lai mới nhưng càng chờ đợi 

lại càng thêm buồn bởi mức 
lương thì quá thấp trong 
khi các quyền lợi khác như: 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 
hội, phụ cấp ưu đãi nghề...
không được hưởng nên 
nhiều người trong chúng 
tôi đã có tư tưởng hoang 
mang, chán nản không còn 
chú tâm vào công việc”. 
Bên cạnh đó sự nới lỏng 
nhanh chóng các biện pháp 
xử phạt hành chính và việc 
chưa xử lý nghiêm các cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức nhà nước vi phạm 
chính sách DS-KHHGĐ đã 
có tác động không tích cực 
đến phong trào quần chúng 
nhân dân thực hiện chính 
sách DS-KHHGĐ. 

Thực tế cho thấy việc 
giảm tỷ lệ gia tăng dân số, 
tỷ lệ mất cân bằng giới tính 
khi sinh trên địa bàn tỉnh nhà 
vẫn đang là bài toán khó. Tuy 
nhiên ý thức rõ hệ lụy lâu 
dài của vấn đề này cùng với 
quyết tâm cao độ của toàn xã 
hội mà đặc biệt là tâm huyết 
của những người làm công 
tác dân số chắc rằng bài toán 
này sẽ sớm tìm ra đáp số. 
Mặc dù vậy, các cấp ngành 
lên quan cũng cần phải có 
một chiến lược đầu tư lâu dài 
cho công tác DS-KHHGĐ 
và giải pháp quan trọng nhất 
vẫn là đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền vận động đồng 
thời đi đôi với việc tăng 
cường các dịch vụ chăm sóc 
SKSS đến tận người dân trên 
mọi vùng quê./.
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Xem việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công 
chức đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới, đảm bảo “vừa hồng, vừa 
chuyên”; việc cải cách hành 
chính mà trọng tâm là “cải 
cách” con người là việc làm 
thường xuyên, liên tục nhằm 
mục đích xây dựng người cán 
bộ, công chức thực sự là trung 
thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương 
mẫu, để mỗi CBCC cùng tham 
gia thực hiện tốt hơn nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan,  thời 
gian qua Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
đã triển khai việc Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh trong đội ngũ 
CBCC cơ quan đảm bảo cả bề 
rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là 
tư tưởng của Bác về đạo đức 
người CBCC trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ đến từng 
cán bộ, công chức qua hội nghị 
cơ quan, qua các cuộc họp 
Công đoàn hoặc những buổi 
giao ban đầu tuần tranh thủ 
thời gian quán triệt, triển khai. 
Đồng thời, vận động cán bộ, 
đoàn viên tích cực, tự giác học 
tập, nghiên cứu qua các chuyên 
đề, qua tài liệu, như: thông qua 
các buổi nói chuyện chuyên đề, 
tổ chức buổi tọa đàm chủ đề 
“cán bộ dân vận thực hành theo 
phong cách của Bác”,  “Giải 
pháp nâng cao hiệu quả công 
tác tham mưu”, tổ chức ký cam 

kết thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh… Đồng thời, vận 
động, nhắc nhở CBCC thường 
xuyên thực hành phong cách 
người cán bộ làm công tác dân 
vận của Đảng theo lời dạy của 
Bác: “Óc nghĩ, mắt trong, tai 
nghe, chân đi, miệng nói, tay 
làm”, “gần dân, trọng dân và có 
trách nhiệm với dân”, chủ trọng 
việc phát huy tinh thần gương 
mẫu của CBCC… Sau một 
thời gian triển khai và tổ chức 
thực hiện, toàn thể cán bộ, công 
chức đã nhận thức sâu sắc về ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác, về những giá 

trị to lớn của tư tưởng và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
mỗi cán bộ đã thấm nhuần và 
xác định trách nhiệm của mình 
trong thực hiện nhiệm vụ, đã 
tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, 
học tập và làm theo Bác qua 
mỗi việc làm cụ thể để luôn 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Nhất là đã khơi dậy 
và phát huy được năng lực, 
tính chủ động vươn lên của các 
đồng chí cán bộ nữ ở các phòng 
chuyên môn.

Thực hiện lời dạy của Bác: 
Đạo đức công vụ là tinh thần, 
thái độ phục vụ nhân dân của 
cán bộ, công chức; “Làm cán 
bộ tức là suốt đời làm đày tớ 

ban Dân vận Tỉnh uỷ hà Tĩnh:
Xây dựng đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu 
hà nam

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên TW Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh 
dự buổi sinh hoạt đầu tuần và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 
đ/c Trần Thị Kim Hoa, Trưởng Ban, Đ/c Lê Mạnh Kiều phó Trưởng 
Ban DVTU.

Năm 2012 đã ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác tham mưu 
của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Để có được thành tích, kết quả đó 
là nhờ sự nỗ lực hết mình từ các đồng chí Lãnh đạo đến cán bộ, công chức của cơ quan 
trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tham mưu. Đạt được những thành tích và kết quả đó Lãnh đạo chuyên môn và 
Công đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ 
mà trong đó phải kể đến là việc phát động phong trào “xây dựng đạo đức công vụ người 
cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ”. 



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 07 thaùng12/2012 9

trung thành của nhân dân” 
“Một tấm gương sống còn có 
giá trị hơn trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”, đặc biệt sau khi 
có Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 
05-KL/TU, Quyết định 33-QĐ/
UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, 
kỷ cương hành chính đội ngũ 
cán bộ, công chức, Chỉ thị 20-
CT/TU về thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. Lãnh đạo chuyên 
môn, Công đoàn Ban tổ chức 
quán triệt, học tập, nghiên cứu 
tổ chức thực hiện nghiêm túc 
các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ 
mà các chỉ thị, quy định đã đề 
ra; thảo luận lấy ý kiến bổ sung, 
sửa đổi một số nội dung hoàn 
thiện quy định “Tiêu chuẩn đạo 
đức cán bộ công chức Ban Dân 
vận Tỉnh uỷ”, nội quy, quy chế 
của cơ quan, quy chế dân chủ 
cơ sở, quy định về đạo đức nghề 
nghiệp, lối sống, những nhiệm 
vụ cần phải thực hiện đối với 
CBCC niêm yết trang trọng tại 
trụ sở, để thường xuyên nhắc 
nhở, cũng như để mỗi cán bộ 
tự soi lại mình trong mỗi ngày 
làm việc… Đồng thời, vận 
động đoàn viên Công đoàn 
thực hiện có hiệu quả các phong 
trào: “ngày làm việc 8 giờ chất 
lượng hiệu quả”, “người cán bộ 
trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, 
gương mẫu”, “tham mưu giỏi, 
phục vụ tốt”… Bên cạnh đó,  
thường xuyên quan tâm công 
tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 
về chuyên môn, nghiệp vụ và 
lý luận chính trị gắn với nhiệm 
vụ chuyên môn từng vị trí công 
việc cụ thể từng của từng đồng 
chí; biểu dương, khen thưởng 
kịp thời những đồng chí hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ và có 
những sáng kiến, cách làm hiệu 
quả trong công việc... Từ đó, 
mỗi CBCC đã ý thức đầy đủ 
hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm 
của mình nên đã chủ động xây 
dựng cho mình chương trình, 
kế hoạch học tập, nghiên cứu 
và làm việc khoa học, đạt chất 

lượng cao; hiện tượng đi muộn, 
về sớm, ăn sáng, uống cà phê 
trong giờ làm việc, uống rượu 
buổi trưa hầu như không còn; 
thái độ ứng xứ, giao tiếp với 
người dân, tổ chức đến liên hệ 
công tác của mỗi cán bộ, cách 
tiếp cận cơ sở, tiếp cận người 
dân, giải quyết các vấn đề nảy 
sinh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công 
chức đã được nâng lên rõ rệt. 
Các đồng chí CBCC đã tích 
cực nghiên cứu, soạn thảo các 
nghị quyết, quyết định, chỉ thị, 
công văn tham mưu cho Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ để chỉ đạo nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận hệ 
thống chính trị đạt chất lượng 
cao và phù hợp với thực tiễn. 

Sau khi có Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị “về tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 
Trung ương 4 (khoá XI) “về 
một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”. Lãnh 
đạo chuyên môn và Công đoàn 
chủ động tổ chức quán triệt, 
triển khai học tập và tổ chức 
thực hiện trong cơ quan. Trăn 
trở, suy nghĩ cần có những đổi 
mới trong cách làm, từ tháng 
6 năm 2012 lại nay Lãnh đạo 
chuyên môn và Công đoàn đã 
tham phát cho mỗi đ/c CBCC  
một quyển số nhật ký để mỗi 
tuần 1 đ/c sưu tầm ít nhất là một 
mẫu chuyện kể về Bác, làm một 
việc ý nghĩa dâng lên Bác kính 
yêu và viết vào số nhật ký để 
mỗi buổi giao ban đầu tuần vừa 
sinh hoạt nghe thông tin thời 
sự, vừa nghe kể những mẫu 
chuyện về Bác. Việc làm này 
ban đầu nhiều đ/c CBCC nghi 
ngờ về tính hiệu quả của nó và 
cũng có đ/c sợ rằng chỉ là hình 
thức nhưng từ đó đến nay đã là 
hơn 6 tháng, sau khi kiểm tra và 
theo dõi thực tế thì thực sự rất 
hiệu quả. Từ các đồng chí cán 
bộ, chuyên viên đến các đồng 

chí lãnh đạo đều hăng hái thực 
hiện, trong số nhật ký có những 
đ/c viết lên nhiều cảm xúc, tình 
cảm của mình đối với Bác và 
những tư tưởng của Bác; có đ/c 
sau mỗi câu chuyện tự rút ra 
cho mình bài học riêng, nhiều 
đ/c đã viết được hàng chục mẫu 
chuyện hay và cảm động… Từ 
việc làm cụ thể đó cùng với 
việc nghiên cứu kỹ Nghị quyết 
Trung ương 4 không chỉ góp 
phần rèn luyện phẩm chất đạo 
đức cách mạng, tinh thần thái 
độ, ý thức CBCC trong thực 
thi nhiệm vụ mà còn góp phần 
đấu tranh với những luận điệu 
sai trái của các thể lực thù địch 
đang đẩy mạnh nhiều hoạt 
động thâm độc, nhằm thúc đẩy 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên 
trong nội bộ Đảng và Nhà nước 
ta. Nhất là trong thời điểm hiện 
nay, khi Đảng ta đang tiến hành 
các bước triển khai thực hiện 
xây dựng chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khoá XI).

Có thể khẳng định rằng, 
việc xây dựng và nâng cao nhận 
thức về đạo đức công vụ cho 
đội ngũ cán bộ công chức tại 
cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
chính là nâng cao tính tích cực 
của CBCC, giúp cho CBCC 
tin tưởng vào bản thân mình 
trong quá trình thực thi nhiệm 
vụ, tăng cường trách nhiệm của 
CBCCC đối với công việc và 
nhiệm vụ được giao. Tin tưởng 
rằng với những cách làm thiết 
thực và hiệu quả trong thời gian 
vừa qua sẽ tạo niềm tin, động 
lực mới cho đội ngũ CBCC 
Ban Dân vận Tỉnh uỷ trong việc 
nâng cao  chất lượng, hiệu quả 
công tác tham mưu trong thời 
tới, góp phần cùng toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân xây dựng  
quê hương Hà Tĩnh ngày càng 
giàu đẹp, văn minh./.
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Xác định công tác 
bình đẳng giới 
là một trong 

những nội dung quan trọng 
trong công tác xây dựng 
lực lượng CAND, là cơ sở, 
nền tảng đảm bảo sự phát 
triển bền vững về nhân tố 
con người, góp phần xây 

dựng lực lượng CAND 
cách mạng, chính qui, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, 
thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ bảo vệ ANTT, nên ngay 
sau khi Luật Bình đẳng giới 
ra đời, Công an Hà Tĩnh đã 
có nhiều giải pháp thúc đẩy 
bình đẳng giới trong toàn 
lực lượng, tạo điều kiện 
thuận lợi để phụ nữ khắc 
phục những khó khăn, hạn 

chế do đặc thù giới, phát 
huy tối đa khả năng  trong 
các lĩnh vực công tác công 
an và đời sống xã hội.

Trong 5 năm qua, Ban 
vì sự tiến bộ của phụ nữ 
(VSTBCPN) và Hội Phụ 
nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh 
thường xuyên được củng cố 

và kiện toàn theo từng giai 
đoạn phù hợp với tình hình 
thực tế, xây dựng kế hoạch 
hoạt động cụ thể, sát với 
Luật Bình đẳng giới và các 
Nghị định của Chính phủ 
về bình đẳng giới. Đồng 
thời tích cực triển khai thực 
hiện Nghị quyết 11-NQ/TW 
của Bộ Chính trị; Chương 
trình hành động của BCH 
Đảng bộ tỉnh về công tác 

phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; Chiến lược 
Quốc gia VSTBCPN đến 
năm 2015; Kế hoạch hành 
động VSTBCPN Hà Tĩnh 
giai đoạn 2011 - 2015; Luật 
Bình đẳng giới; Luật phòng 
chống bạo lực gia đình; 
Đề án giáo dục phẩm chất 
người phụ nữ; chính sách 
DS/KHHGĐ và các chuyên 
đề về tổ chức xây dựng cuộc 
sống gia đình, nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan... Bên 
cạnh đó, Hội Phụ nữ và Ban 
VSTBCPN Công an tỉnh đã 
phối hợp với cấp ủy Đảng 
và chuyên môn tổ chức 
triển khai sâu rộng trong 
toàn thể cán bộ hội viên 
phụ nữ nội dung Nghị quyết 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 4 (Khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay”. 
Trên cơ sở kế hoạch hành 
động của Đảng ủy Công an 
tỉnh, Ban công tác Phụ nữ 
đã xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị 
quyết với những nội dung 
thiết thực, phù hợp với điều 
kiện thực tế và từng lĩnh 
vực công tác của các Hội 
phụ nữ cơ sở. Công an tỉnh 
có nhiều biện pháp chỉ đạo 
thực hiện các mục tiêu bình 

Công an Hà TĩnH
thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới

trung tá nguyễn phương thảo
Hội Phụ nữ Công an tỉnh

Phụ nữ Công an tỉnh được đảm nhận hầu hết các lĩnh vực công tác 
trong ngành công an
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đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ; quan tâm đến quy 
hoạch, đào tạo, bổ nhiệm 
cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ 
nữ tham gia trong các cấp 
ủy Đảng. Đến nay, tổng số 
nữ trong Công an Hà Tĩnh 
chiếm 14%, giữ chức vụ 
cấp phòng và tương đương 
có 7 chị, tham gia cấp ủy 
Đảng có 8 chị...

Để thực hiện tốt Luật 
Bình đẳng giới, Ban 
VSTBCPN và Hội Phụ 
nữ Công an tỉnh đã phối 
hợp với các cơ quan, ban, 
ngành và các tổ chức đoàn 
thể chính trị xã hội tăng 
cường tập huấn nâng cao 
năng lực đội ngũ cán bộ các 
cơ quan ban ngành, đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên tuyền 
viên các cấp nhằm trang bị 
kiến thức, kỹ năng cho đội 
ngũ cán bộ thực thi nhiệm 
vụ về bình đẳng giới; nâng 
cao nhận thức của lãnh đạo, 
cán bộ, công chức các cấp, 
các ngành về giới và bình 
đẳng giới; nỗ lực triển khai 
các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp 
luật về bình đẳng giới... 
Hội đã tổ chức thi tìm hiểu 
Luật Bình đẳng giới và các 
chuyên đề về giới, tổ chức 
tuyên truyền phổ biến pháp 
luật về bình đẳng giới, 
phòng chống bạo lực gia 
đình, phòng chống buôn 
bán người cho cán bộ, 
hội viên phụ nữ; tổ chức 
các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, xã hội từ thiện; thăm 
hỏi tặng quà cho con em 

gia đình cán bộ chiến sỹ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn nhân các dịp lễ tết; 
ngày gia đình Việt Nam, 
ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; 
hưởng ứng các hoạt động 
Tuần lễ Quốc gia nước sạch, 
vệ sinh môi trường và ngày 
Môi trường thế giới.  Bên 
cạnh đó, Hội còn tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực, 
như: giao lưu với phụ nữ 
Công an tỉnh Bôlykhămxây 
và Khăm Muộn (CHDCND 
Lào) nhân “Năm đoàn kết 
hữu nghị Việt - Lào”; tổ 
chức cho đoàn cán bộ hội 
viên tiêu biểu của lực lượng 
Công an Hà Tĩnh hoạt động 
về nguồn, tham quan các di 
tích lịch sử và giao lưu học 
hỏi Công an các tỉnh Phú 
Thọ, Quảng Ninh, Nam 
Định, Ninh Bình, Thanh 
Hóa; mở lớp khiêu vũ 
quốc tế cho toàn thể cán bộ 
hội viên phụ nữ nhằm rèn 
luyện sức khỏe, nâng cao 
chất lượng cuộc sống tinh 
thần, đẩy mạnh các hoạt 
động văn hóa, giao lưu cho 
hội viên phụ nữ, góp phần 
thúc đẩy sự tiến bộ của phụ 
nữ trong lực lượng Công an 
Hà Tĩnh.

Có thể nói, qua 5 năm 
thực hiện Luật Bình đẳng 
giới, Công an Hà Tĩnh đã 
có nhiều chuyển biến tích 
cực; nhận thức, tư tưởng 
của chị em phụ nữ được 
nâng cao, đặc biệt là nhận 
thức về Luật Bình đẳng 
giới. Sự quan tâm, chia sẻ 
và cách ứng xử với phụ 

nữ có những bước chuyển 
biến rõ rệt; vị thế của phụ 
nữ  trong Công an Hà Tĩnh 
ngày càng được nâng cao.

 Để hoạt động bình đẳng 
giới, VSTBCPN ngày càng 
đạt nhiều kết quả, thời 
gian tới, Ban VSTBCPN 
Công an tỉnh chỉ đạo Ban 
VSTBCPN các cấp trực 
thuộc  duy trì công tác sơ, 
tổng kết, thông báo kết quả 
đạt được ở từng đơn vị; chú 
trọng nhân rộng cách làm 
hay, hiệu quả để học tập, rút 
kinh nghiệm; tăng cường tổ 
chức các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kỹ năng hoạt động 
VSTBCPN cho các thành 
viên; quan tâm đến việc đề 
xuất chế độ cho đội ngũ cán 
bộ hội làm công tác kiêm 
nhiệm, nâng cao chế độ phụ 
cấp cho phụ nữ công tác ở 
môi trường độc hại; thường 
xuyên chỉ đạo và tạo mọi 
điều kiện cho các cấp hội 
phụ nữ thực hiện tốt chức 
năng của mình; chú trọng, 
tích cực tham mưu cho 
Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Công an tỉnh làm tốt công 
tác đào tạo, quy hoạch, bổ 
nhiệm đội ngũ cán bộ nữ 
vào vị trí lãnh đạo, chủ 
chốt tại các đơn vị. Cùng 
đó, Ban VSTBCPN sẽ đẩy 
mạnh công tác giáo dục, 
tuyên truyền để hoạt động 
VSTBCPN và bình đẳng 
giới thực sự trở thành mối 
quan tâm, là trách nhiệm 
của các cấp, các ngành và 
toàn xã hội./.
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Anh trưởng ấp giặt đồ cho 
gia đình

Tôi có dịp được xem 
đoạn phim tại ấp Bắc 

tại  huyện Thanh Bình thuộc 
tỉnh Đồng Tháp, anh Sơn được 
xem là người đầu tiên trong ấp 
đem đồ ra bờ sông để giặt mà 
không chỉ giặt đồ cho anh mà 
cho cả gia đình anh nữa. 

Theo câu chuyện trên đoạn 
video đó, lần đầu tiên anh rất 
ngại, mỗi lần đi giặt đồ như thế 
anh thường làm lén lén có thể 
đi vào sáng sớm tinh mơ hoặc 
vào lúc trưa mọi người không 
ai để ý vì rất ngại và rất mắc cỡ 
vì sợ mọi người nhìn thấy.

Anh cho biết về quá trình 
trở thành người đàn ông đầu 
tiên trong ấp giặt đồ cho gia 
đình như sau: “Trước khi anh 
chưa giặt đồ cho gia đình thì 
một mình vợ anh là người phải 
đảm đương hết tất cả công việc 
gọi là nội trợ trong gia đình 
chẳng hạn như: phải thức sớm 
giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp 
trong nhà, chở con đi học, dạy 
con học… và làm suốt đến tối 
khi đi ngủ với công việc nhà. 
Điều trớ trêu là anh xem tất 
cả công việc đó mặc nhiên là 
của người phụ nữ. Còn người 
chồng chỉ làm việc ngoài đồng 
và chiều về chỉ việc đi chơi và 
lai rai vài ly rượu với mấy anh 
em hàng xóm thôi. Nhiệm vụ 
của chồng và vợ khác nhau. 
Nhưng từ lúc vợ anh tham gia 
hội phụ nữ, được đi đây đi đó, 
học hỏi thêm kiến thức kinh 
nghiệm, từ năm 2008 khi anh 
Sơn tham gia vào dự án tuyên 
truyền bình đẳng giới và phòng 

chống thiên tai tại địa phương 
với vai trò là tình nguyện viên 
tuyên truyền về bình đằng 
giới, phòng chống thiên tai. 
Được đào tạo bồi dưỡng thêm 
kiến thức về giới và các kiến 
thức liên quan đến dự án và 
đời sống hàng ngày nên mỗi 
khi về nhà thấy vợ nấu ăn 
cũng phụ tiếp và chia sẻ công 
việc với nhau không còn phân 
biệt công việc nặng nhẹ gì hết, 
cùng vợ cùng chồng làm cùng 
nhau tốt hơn và đỡ mất thời 
gian. Anh cho biết, nhờ có vợ 
chồng cùng phụ như thế nên có 
thời gian rảnh rỗi hơn để tâm 
sự về chăm sóc con cái và về 
công việc, có thời gian tham 
gia công tác xã hội. Điều quan 
trọng hơn nữa là chị có thời 
gian học thêm tin học và một 
số chuyên môn khác không chỉ 
phục vụ cho công việc mà cho 
cả gia đình. Anh Sơn còn đi nói 
chuyện với mấy ông bạn nhậu 
về bình đẳng giới từ những 
kinh nghiệm thực tế của gia 
đình anh và những hình ảnh từ 
các gia đình khác đã thực hiện 
bình đẳng giới từ sự thay đổi 
định kiến, từ người đàn ông cụ 
thể như trường hợp anh Sơn 
là trưởng ấp mà đi giặt đồ cho 
vợ. Lúc đầu thì sợ mọi người 
cười, nhưng anh Sơn chẳng sợ 
đều đó và anh đã phá bỏ được 
định kiến về phân chia công 
việc theo giới để phụ tiếp công 
việc của vợ và gia đình. Từ đó 
vợ chồng anh Sơn là cặp vợ 
chồng đi đầu trong phong trào 
bình đẳng giới tại địa phương 
và anh Sơn là người đầu tiên 
tại Ấp làm công việc mà định 

kiến xã hội thường cho là của 
phụ nữ tại ấp mình.

Điều quan trọng nhất anh 
rút ra được kinh nghiệm là sau 
một thời gian làm việc như thế 
vợ chồng anh cảm thấy được 
vui vẻ hơn và có thời gian trao 
đổi bàn bạc với nhau nhiều 
hơn những công việc trong 
gia đình có thời gian bên nhau 
nhiều hơn và có thời gian chăm 
sóc và dạy dỗ con cái được tốt 
hơn. 

 
Ông Giáo sư bên 

Phillippines

Năm 2005 có cơ hội 
được học tập tại 

Philippines, sinh viên Việt 
Nam và các nước khác ngoài 
người Phi học tại Asian Social 
Institute đều biết ông Phó 
hiệu trưởng của trường và là 
người chủ tịch của hiệp hội 
các trường đại học công giáo 
tại Manila. Mỗi lần đến dịp 
sinh nhật của vợ, ông ta đều 
mời sinh viên nước ngoài đang 
học tại trường về nhà ông để 
tổ chức sinh nhật. Điều đặc 
biệt là trong buổi tiệc đó tất cả 
những món ăn trong buổi tiệc 
sinh nhật đều do chính tay ông 
chuẩn bị và nấu nướng. Điều 
đặc biệt hơn sau mỗi buổi tiệc 
chính ông tự dọn dẹp và rửa 
chén, dĩa. Vừa rửa chén dĩa 
vừa cười nói rất vui vẻ trong 
khi vợ ông và sinh viên của 
ông thì ngồi trò chuyện, hát 
karaoke nhảy múa… Qua 
trò chuyện với ông về vấn đề 
công việc nhà, ông còn cho 
biết thêm công việc rửa chén 
giặt đồ ở nhà thì không kể vợ 

những câu chuyện về
bình đẳng giới
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chồng, con cái ai cảm thấy 
có thời gian thì làm không có 
phân biệt gì cả vì ai cũng phải 
làm việc. Đây là công việc rất 
bình thường và nhiều người 
đàn ông Philippines đều làm 
như thế. 

Vì sao phụ nữ khóc?

Chuyện kể rằng: một em 
bé thấy mẹ đang ngồi 

khóc, liền chạy đến hỏi tại sao 
mẹ khóc. Người mẹ trả lời vì 
mẹ là phụ nữ, khi lớn lên con 
sẽ biết. Em bé không thỏa mãn 
với câu trả lời của mẹ nên tiếp 
tục chạy đến ba và hỏi tại sao 
mẹ lại khóc, ba bé trả lời tất 
cả phụ nữ đều như vậy. Vì sao 
phụ nữ khóc từ đó làm em bé 
trăn trở cho đến khi em bé trở 
thành một chàng trai nhưng 
cũng không hiểu tại sao phụ 
nữ khóc. Thế là anh tìm đến 
một nhà hiền triết. Và chàng 
trai hỏi nhà hiền triết: Thưa 
thầy, tại sao phụ nữ khóc?” 
Nhà hiền triết trả lời: Thượng 
đế tạo ra người phụ nữ rất đặc 
sắc. Người làm cho đôi vai họ 
cứng cáp để che chở cho thế 
giới, đôi tay họ mát lành để 
che chở sự yêu thương; Người 
cho họ một sức mạnh tiềm ẩn 
để mang nặng đẻ đau, sự dũng 
cảm để nuôi dưỡng và chăm 
sóc cả gia đình, người thân, 
bạn bè; Người cho họ tình cảm 
để họ yêu thương con cái trong 
một hoàn cảnh trên đời, ngay 
cả những lúc con cái họ gây 
cho họ đau khổ; Người cho họ 
sức mạnh để chăm sóc người 
chồng của họ, người cho họ sự 
khôn ngoan để cho biết rằng 
người chồng tốt sẽ không bao 
giờ làm tổn thương vợ mình và 
cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi 
thành công của người chồng. 
Và cuối cùng, nhà hiền triết 
cho biết để làm được điều đó 

thì họ cũng cho họ giọt nước 
mắt phải rơi để sử dụng bất cứ 
lúc nào và đó cũng là điểm yếu 
nhất của họ… Như vậy, theo 
nhà hiền triết thì Thượng đế 
đã tạo ra người phụ nữ với quá 
nhiều nhiệm vụ đại loại như họ 
vừa “giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”. Nếu đổi thành trường 
hợp khi em bé thấy người đàn 
ông khóc thì không biết nhà 
hiền triết sẽ trả lời ra sao? Có 
lẽ những câu trả lời là do họ 
gà trống nuôi con, có thể do họ 
bị thất bại trong công việc và 
cũng có thể do họ thất tình, hay 
vì một lý do nào thầm kín khác. 
Hay là do đảm nhận nhiều công 
việc như người phụ nữ. Chắc 
chắn là điều đó sẽ khó xảy ra 
vì lấy cụ thể về trường hợp của 
phụ nữ tại nông thôn Việt Nam 
có thống kê như sau: 75% phụ 
nữ làm việc 14 giờ/ngày, thu 
nhập ít hơn nam từ 20 - 40%... 
Công việc nhiều như thế và  
thu nhập lại kém như thế nên 
lúc nào phụ nữ cũng khóc và 
phụ nữ nào cũng như vậy theo 
như lời của người ba nói với 
người con.

Nhìn ra một vòng các 
nước khác...

Theo nghiên cứu của 
trường đại học tại 

Anh Quốc thì “Đàn ông sắp 
mất vai trò trụ cột của gia 
đình”. Nghiên cứu này cho 
biết như sau:

Phụ nữ trẻ trong độ tuổi 
từ 22 – 29 tuổi đang được trả 
lương trung bình nhiều hơn 
nam giới. Trung bình một giờ 
tiền lương theo giờ của phụ nữ 
là hơn 10 bảng Anh một giờ và 
với nam giới chỉ dưới 10 bảng 
một giờ. Một cuộc điều tra từ 
Viện Quản lý Chartered nhận 
thấy, phụ nữ trong độ tuổi 20 
bây giờ đã được trả nhiều hơn 

nam giới khi cùng làm công 
việc. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 
lương của phụ nữ trong năm 
tăng lên 2,4% so với 2,1% đối 
với nam giới.

Mary Curnock Cook, 
Giám đốc điều hành của các 
trường Đại học và Cao đẳng 
Admission Service cho biết, 
tại cùng một nơi làm việc, 
cùng công việc thì hiệu quả 
công việc của phụ nữ cao hơn 
nam giới.

Điều này có nghĩa là có 
sự đảo ngược vai trò, với 
nhiều phụ nữ đi ra ngoài để 
làm việc trong khi các đối tác 
của họ ở nhà để tận dụng tìm 
kiếm thu nhập cao hơn, Cook 
tin tưởng. “Đối với tôi đây là 
một điểm đặc biệt thú vị bởi vì 
nếu ở giữa tuổi hai mươi phụ 
nữ kiếm được nhiều hơn nam 
giới, điều này chứng minh 
khả năng của phụ nữ, họ có 
thu nhập cao trong gia đình, 
họ phải làm việc cả ngày, còn 
cánh đàn ông phải dành một 
phần thời gian chăm sóc con 
cái”. (Daily Mail dẫn lời Mary 
Curnock Cook). 

Và thực tế người nước 
ngoài đang sinh sống và làm 
việc tại Việt Nam

Có một cặp vợ chồng 
người Thụy Điển đang 

làm việc tại Hà Nội. Họ cùng 
đi làm và có hai người con 
nhưng anh chồng làm gần như 
hết công việc tại gia đình như 
nấu ăn và chăm sóc con, anh 
cho biết do là công việc yêu 
thích của anh. Việc chăm sóc 
con cái và công việc trong gia 
đình không biết phải là bình 
đẳng giới hay không nhưng 
theo anh chăm sóc con cái 
giúp anh được gần gũi con 
nhiều hơn, không những anh 

(Xem tiếp trang 23)
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Để thực hiện có 
hiệu quả Nghị 
quyết số 11 

của Bộ Chính trị, với vai 
trò nòng cốt trong công tác 
vận động phụ nữ, BTV Hội 
LHPN huyện đã xây dựng 
kế hoạch, chương trình 
hành động, chỉ đạo Hội 
LHPN 32/32 đơn vị cơ sở 
tham mưu cho cấp uỷ Đảng 
tổ chức quán triệt Nghị 
quyết cho cán bộ hội và lực 
lượng hội viên nòng cốt, 
100% chi hội tổ chức tuyên 
truyền Nghị quyết thông 
qua các buổi sinh hoạt, tỷ lệ 
hội viên được tuyên truyền 
phổ biến Nghị quyết đạt 
trên 85%.

Song song với việc 
quán triệt, triển khai Nghị 
quyết, BTV Hội LHPN 
huyện đã tổ chức 14 lớp 
tập huấn cho 422 lượt báo 
cáo viên chủ chốt cấp cơ 
sở về Luật Bình đẳng giới, 
Luật Phòng chống bạo lực 
gia đình, Luật Hôn nhân 
gia đình; 19 cuộc hội thảo 
lồng ghép về bình đẳng giới 
và chuyên đề giáo dục gia 
đình trong thời kỳ mới; 11 
CLB gia đình hạnh phúc, 

bền vững với 286 cặp vợ 
chồng tham gia sinh hoạt, 
3 câu lạc bộ tình thương 
với sự tham gia của 38 phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn. 
Qua các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến nghị 
quyết, tập huấn, sinh hoạt 
CLB… giúp phụ nữ nâng 
cao nhận thức hiểu biết, 
có kỹ năng tổ chức cuộc 
sống, áp dụng các tiến bộ 
KHKT vào sản xuất, chăn 
nuôi, nâng cao thu nhập, 
cải thiện đời sống gia đình 
và cao hơn nữa là sự hỗ 
trợ, giúp đỡ, chia sẻ công 
việc trong gia đình, tạo 
điều kiện tốt nhất cho phụ 

nữ được tham gia các hoạt 
động xã hội.

Bên cạnh đó, BTV Hội 
LHPN tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện phong trào thi 
đua, nhiệm vụ công tác Hội 
cũng như nhiệm vụ chính 
trị của địa phương.  Phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng 
tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc tiếp tục triển khai sâu 
rộng trong các tầng lớp phụ 
nữ, hàng năm có trên 90% 
phụ nữ đăng ký thực hiện 
và trên 70% phụ nữ đạt 3 
tiêu chí. Phong trào “Phụ  
nữ giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình” được đông đảo 

hội LhPN hươNg sơN
Thực hiện có hiệu quả nghị quyếT số 11 của Bộ chính Trị

đặng thị sâm
Huyện ủy viện, Chủ tịch Hội LHPN Hương Sơn

Tập huấn tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
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chị em hưởng ứng. Thông 
qua việc hỗ trợ phụ nữ 
tiếp cận KHKT, các nguồn 
vốn vay, đồng thời với sự 
giúp đỡ về ngày công, con 
giống các hộ gia đình hội 
viên, phụ nữ đã khắc phục 
khó khăn, vươn lên phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng gia đình 
“No ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc”. Nhiều hội viên 
đã mạnh dạn đầu tư vào sản 
xuất chăn nuôi theo hướng 
đa dạng hoá sản phẩm, chăn 
nuôi tập trung theo hướng 
sản xuất hàng hoá. Đến nay 
đã có 524 mô hình trên các 
lĩnh vực cho thu nhập từ 50 
triệu đồng trở lên, trong đó 
có 48 mô hình cho thu nhập 
trên 100 triệu đồng. Các 
cuộc vận động “Thực hành 
tiết kiệm theo gương Bác”, 
xây dựng “Quỹ Mái ấm tình 
thương”, “Quỹ hỗ trợ học 
bổng cho học sinh nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn học 
giỏi” đã nhận được sự đồng 
tình và hưởng ứng của toàn 
thể cán bộ hội viên. Trong 
4 năm thực hiện, đã quyên 
góp trên 210 triệu đồng giúp 
đỡ 20 chị có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn xây dựng nhà 
ở, tặng 34 suất học bổng trị 
giá 17 triệu đồng cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
học giỏi.  

Cán bộ Hội, cán bộ nữ 
tích cực tham gia các lớp 

đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, lý 
luận chính trị cũng như kỹ 
năng, phương pháp làm 
việc tạo nguồn cán bộ cho 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
và các ban ngành góp phần 
nâng cao tỷ lệ nữ cấp uỷ, 
HĐND các cấp và cán bộ 
nữ lãnh đạo quản lý. So 
với nhiệm kỳ trước, đến 
nay, 100% cán bộ Hội chủ 
chốt cấp huyện có trình 
độ chuyên môn đại học; 
Chủ tịch Hội cấp cơ sở có 
trình độ chuyên môn sơ cấp 
trở lên chiếm 65,5% (tăng 
40,5%), trình độ chính trị 
sơ cấp trở lên chiếm 90,6% 
(tăng 28,1%); 13 cán bộ 
Hội được luân chuyển cho 
Đảng, chính quyền và các 
ban ngành đoàn thể; tỷ lệ nữ 
tham gia gia cấp uỷ huyện 
là 15,6%, cấp xã, thị trấn là 
16,7% (tăng 3,7%), tỷ lệ nữ 
đại biểu HĐND xã là 19,7%, 
nữ đại biểu HĐND huyện là 
30,2% (tăng 11,2%), 14/42 
cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội có cán bộ 
nữ tham gia lãnh đạo, trong 
đó có 4 chị là trưởng các 
phòng, ban ngành, đoàn 
thể, 6 chị là Phó bí thư 
Đảng ủy, 6 chị là Chủ tịch, 
Phó chủ tịch HĐND. Trong 
4 năm, từ 2008 đến 2011 đã 
bồi dưỡng, giới thiệu kết 
nạp 650 nữ quần chúng ưu 
tú vào Đảng (chiếm 58% tỷ 

lệ đảng viên được kết nạp).
Nhằm góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, 
chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-
NQ/TW đã đề ra, thời gian 
tới, BTV Hội LHPN huyện 
tiếp tục chỉ đạo các cấp 
Hội phát huy đầy đủ vai trò 
nòng cốt; chủ động tham 
mưu, đề xuất với các cấp ủy 
Đảng, chính quyền những 
chủ trương, chính sách liên 
quan đến phụ nữ; giới thiệu, 
tạo nguồn cán bộ nữ và giới 
thiệu quần chúng là phụ nữ 
ưu tú cho Đảng; tổ chức 
các hoạt động bồi dưỡng, 
tập huấn nâng cao năng 
lực, trình độ cho cán bộ nữ, 
động viên để mỗi cán bộ nữ 
nỗ lực cố gắng tích cực học 
tập rèn luyện tin tưởng vào 
bản thân, vượt qua rào cản 
giới, tự khẳng định mình 
phấn đấu vươn lên cùng 
gánh vác các nhiệm vụ tổ 
chức giao; tiếp tục củng 
cố xây dựng tổ chức Hội 
vững mạnh, đổi mới nội 
dung, hướng về cơ sở, đa 
dạng hóa các hình thức để 
tập hợp hội viên, tích cực 
tuyên truyền vận động để 
phụ nữ tham gia ngày càng 
nhiều hơn, tích cực chủ 
động, đóng góp ngày càng 
lớn hơn cho sự phát triển 
của gia đình, cộng đồng, 
đất nước và thực hiện bình 
đẳng giới./.
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Để công tác bình 
đẳng giới ngày 
càng đi vào chiều 

sâu và đạt hiệu quả thiết 
thực, cùng với việc củng 
cố, kiện toàn tổ chức, Ban 
VSTBPN huyện đã kịp thời 
tham mưu cho Huyện ủy, 
UBND huyện và phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, 
ban, ngành liên quan triển 
khai thực hiện Nghị quyết 
số 11-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về công tác phụ nữ thời 
kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất 
nước, Nghị quyết số 57/NQ-
CP ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị 
quyết số 11-NQ/TW và Nghị 
định số 48/2009/NĐ-CP về 
các biện pháp bảo đảm bình 
đẳng giới... Trên cơ sở đó, 
Ban VSTBCPN huyện đã 
ban hành kế hoạch thực hiện 
theo từng năm và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên chỉ đạo cơ sở. 

Một trong những nhiệm 
vụ được chú trọng hàng 

đầu là mở rộng phạm vi, 
đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, tập huấn về 
giới cho cán bộ, hội viên các 
cơ quan, ban ngành, đoàn 
thể… Thời gian qua, Ban 
VSTBCPN huyện đã phối 
hợp, lồng ghép tổ chức hàng 
chục tập huấn nội dung Nghị 
quyết số 11-NQ/TW, Luật 
Bình đẳng giới, Luật Phòng 
chống bạo lực gia đình, 
Công ước CEDAW, các chủ 
trương chính sách của Đảng, 
nhà nước về luật pháp và 
chính sách liên quan đối với 
phụ nữ... cho cán bộ thuộc 
19/19 xã, thị trấn và các ban 
ngành, đoàn thể cấp huyện 
với tổng cộng gần 1.200 lượt 
cán bộ, hội viên tham gia; 
tập huấn về giáo dục phẩm 
chất truyền thống “Tự tin, tự 
trọng, đảm đang, trung hậu” 
cho 1.000 người; tổ chức 
các chiến dịch truyền thông 
về giới, thành lập các câu 
lạc bộ; tập huấn về 2 đề án 
“Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi 

dạy con tốt”... Bên cạnh đó, 
Ban VSTBCPN huyện đã 
phối hợp tổ chức thành công 
cuộc thi “Công dân Hà Tĩnh 
với bình đẳng giới” trên địa 
bàn huyện với 13.597 bài 
dự thi, trong đó có 5.895 bài 
của nam giới (chiếm tỉ lệ 
43,35%)... Thông qua công 
tác tuyên truyền, giáo dục, 
nhận thức về giới của các 
cấp uỷ Đảng, chính quyền, 
các ban ngành, đoàn thể đã 
có sự chuyển biến tích cực. 

Cùng với đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, Ban 
VSTBCPN đã phối hợp với 
Hội LHPN các cấp tranh thủ 
nguồn lực để tổ chức các hoạt 
động về giới và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới cho 
cộng đồng…, góp phần nâng 
cao vị thế của người phụ 
nữ, hạn chế tình trạng bạo 
lực gia đình. Nhân các ngày 
lễ lớn của quê hương, đất 
nước, Ban VSTBCPN huyện 
phối hợp với Hội LHPN và 
Liên đoàn lao động các cấp 

Nghi Xuân là huyện vùng đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh với diện tích tự 
nhiên 21.757 ha, dân số 93.221 người, trong đó nữ chiếm 52,5%. Những năm qua, cùng 
với việc chăm lo phát triển KT-XH, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương luôn quan 
tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bình đẳng giới và VSTBCPN, góp phần quan 
trọng phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH quê hương.

Nghi xuâN:
chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới 

và sự tiến bộ của phụ nữ
hà phương
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tổ chức gặp mặt cán bộ nữ 
nhằm biểu dương thành tích, 
sự đóng góp của chị em trên 
các lĩnh vực. 

Ngoài ra, Ban VSTBCPN 
huyện và các cấp, ngành cũng 
đã xây dựng được chương 
trình hành động và triển khai 
thực hiện có hiệu quả. Các 
nhiệm vụ trọng tâm đã được 
tập trung chỉ đạo triển khai, 
mang lại hiệu quả thiết thực, 
như: lồng ghép công tác giới 
vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương; 
phối hợp Hội LHPN, Phòng 
LĐTB&XH, Phòng GD-ĐT 
huyện tổ chức các lớp tập 
huấn về các chính sách liên 
quan đến phụ nữ, trẻ em, 
vận động trẻ đến trường, 
quan tâm đến học sinh nữ; 
tổ chức các hoạt động nhằm 
thực hiện chương trình giảm 
nghèo, làm nhà ở cho phụ 
nữ yếu thế; đẩy mạnh thực 
hiện chương trình “Giáo dục 
5 triệu bà mẹ nuôi dạy con 
tốt”, giáo dục phẩm chất phụ 
nữ truyền thống trong thời kỳ 
CNH-HĐH đất nước; tổ chức 
13 lớp đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn với khoảng 
400 học sinh (nữ chiếm hơn 
75%); tổ chức các đợt về 
tuyên truyền tìm kiếm việc 
làm, tư vấn về công tác xuất 
khẩu lao động; trao tặng quà 
cho trẻ em mồ côi, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn và các 
đợt phẫu thuật miễn phí cho 
các cháu bị tim bẩm sinh, các 
bệnh về hệ vận động…

Công tác giám sát tình 
hình thực hiện luật pháp, 
chính sách đối với phụ nữ và 
công tác kiểm tra ngày càng 
đi vào thực chất và có chiều 
sâu. Thông qua công tác kiểm 
tra, Ban VSTBCPN huyện 
đã có đánh giá sát đúng đối 
với hoạt động VSTBCPN để 
có phương án tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc và có 
sự điều chỉnh, bổ sung kịp 
thời. Chính vì vậy, việc thực 
hiện các mục tiêu Chương 
trình hành động VSTBCPN 
đạt kết quả khá, nhiều chỉ 
tiêu đạt và vượt kế hoạch đề 
ra. Qua đó góp phần quan 
trọng nâng cao vai trò, vị thế 
của phụ nữ trong gia đình 
và ngoài xã hội. Đặc biệt, tỷ 
lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng 
và lãnh đạo, quản lý các cấp 
không ngừng tăng lên. Hiện 
tại, cán bộ nữ tham gia BTV 
huyện ủy 2/13 người (chiếm 
tỷ lệ 15,4%), BCH huyện ủy 
6/39 người (15,4%), BCH 
Đảng ủy cấp xã, phường, 
thị trấn có 57/276 ủy viên 
(20,7%). Cán bộ nữ giữ chức 
vụ quản lý khối đảng, đoàn 
thể các tổ chức chính trị xã 
hội có 23 người; trong đó 
cấp trưởng có 4 người, cấp 
phó có 19 người. Đại biểu 
nữ HĐND cấp xã nhiệm kỳ 
2011-2016 có 135/484 người 
(27,89%), cấp huyện 9/31 
người (lệ 29 %). Nữ Đảng 
viên nữ kết nạp năm 2012 có 
104/183 người (56,83%)… 

Nhằm không ngừng nâng 

cao chất lượng hoạt động 
VSTBCPN và bình đẳng giới, 
thời gian tới, cấp ủy, chính 
quyền và Ban VSTBCPN 
huyện Nghi Xuân xác định 
một số nhiệm vụ trọng tâm: 
Tiếp tục triển khai thực hiện 
các mục tiêu Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, pháp luật về bình đẳng 
giới; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát tình hình 
triển khai pháp luật về bình 
đẳng giới và VSTBCPN ở 
các ban, ngành, địa phương, 
đơn vị… Bên cạnh đó, huyện 
sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ 
đạo các ban, ngành liên quan 
tiến hành điều tra, khảo sát 
xây dựng hệ thống chỉ tiêu 
về giới các cấp để làm căn 
cứ cho việc lồng ghép giới 
vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm ở địa 
phương; ban hành chỉ thị 
về việc lồng ghép giới trong 
hoạch định chính sách và 
xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội từng năm, 5 
năm; gắn trách nhiệm và yêu 
cầu các cấp thực hiện nghiêm 
túc nội dung này… 

Tin rằng, với sự vào cuộc 
quyết liệt và các giải pháp 
đồng bộ, huyện Nghi Xuân 
sẽ tạo được những chuyển 
biến tích cực hơn nữa về 
hoạt động VSTBCPN và 
bình đẳng giới trong thời 
gian tới./.
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Đức Thọ là một 
vùng đất địa linh 
nhân kiệt, giàu 

truyền thống lịch sử và văn 
hoá. Tổng diện tích tự nhiên 
của huyện trên 20.220 ha, 
dân số 104.460 người, trong 
đó nữ có 54.058 người; tỷ 
lệ lao động nữ trong lĩnh 
vực hành chính - sự nghiệp 
chiếm 61%. Để nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho 
mỗi người, từng gia đình và 
toàn xã hội, những năm qua, 
cấp ủy, chính quyền và Ban 
VSTBCPN huyện Đức Thọ 
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động bình đẳng giới 
và VSTBCPN, từng bước 
thu hẹp khoảng cách giới 
và nâng cao vị thế của phụ 
nữ trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội...

Nhằm thực hiện tốt các 
mục tiêu về Bình  đẳng giới, 
Ban VSTBCPN từ huyện đến 
cơ sở đã được thành lập và 
từng bước kiện toàn. Ở mỗi 
cơ quan, đơn vị đều thành 
lập Ban VSTBCPN do thủ 
trưởng cơ quan làm trưởng 
ban. Công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới trong mọi 
lĩnh vực được huyện Đức 
Thọ đặt lên hàng đầu. Hình 
thức tuyên truyền, giáo dục 
không ngừng được đổi mới, 

đa dạng hóa thông qua các 
phương tiện thông tin đại 
chúng như: truyền thanh, 
truyền hình, sách, báo, tạp 
chí; các loại tờ rơi, băng 
nhạc, tranh cổ động và qua 
các kênh truyền thông trực 
tiếp như: nói chuyện, hội 
thảo, hội nghị, tập huấn… 
Qua đó góp phần 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 chính sách dân số 
- kế hoạch hoá gia đình, vấn 
đề lựa chọn sinh con theo 
giới tính, về vị thế của phụ 
nữ trong gia đình và ngoài 
xã hội... Đặc biệt, huyện 
Đức Thọ đã xây dựng 80 câu 
lạc bộ “hạnh phúc gia đình 
- bình đẳng giới”, “phòng 
chống tệ nan xã hội” duy 
trì sinh hoạt hiệu quả. Được 
tuyên truyền và tham gia các 
hoạt động, chị em đã hiểu và 
dần khẳng định vị trí, vai trò 
của mình trong gia đình. Các 
chị đã mạnh dạn bày tỏ, chia 
sẻ để chồng con hiểu những 
khó khăn, vất vả của mình 
trong cuộc sống và thường 
xuyên tâm sự với chồng con 
để được hỗ trợ những công 
việc nặng trong gia đình. 

Theo bà Đào thị Thu 
Thuỷ - Chủ tịch Hội LHPN 

huyện Đức Thọ: Trước đây 
cũng có những cặp vợ chồng 
do mâu thuẫn chuyện “cơm 
áo gạo tiền”, việc nuôi dạy 
con cái hay vì ghen tuông 
mà thường xuyên cãi vã, bị 
chồng đánh đập vợ. Nhưng 
những năm trở lại đây, tình 
hình bạo lực gia đình đã giảm 
hẳn. Những người chồng đã 
hiểu và chia sẻ nhiều hơn 
cùng với vợ con trong công 
việc của gia đình.

Bên cạnh đó, Ban 
VSTBCPN huyện Đức Thọ 
đã trực tiếp tham mưu cho 
UBND huyện chỉ đạo các 
ngành, tổ chức các hoạt 
động tạo cơ hội cho phụ nữ 
tiếp cận các nguồn vốn giải 
quyết việc làm, hộ trợ lãi 
suất, tập huấn ứng dụng các 
tiến bộ KHKT, chuyển giao 
KHCN, tiếp cận thị trường 
từng bước nâng cao đời sống 
của nhân dân, trong đó phụ 
nữ chiếm tỷ lệ lớn. Trong 
năm 2012, huyện Đức Thọ 
đã đào tạo tạo 31 lớp cho 
1.117 lao động nông thôn, 
trong đó có 538 lao động nữ 
(chiếm 48%). Sau khi được 
đào tạo, chị em đã áp dụng 
tiến bộ KHKT vào sản xuất, 
chăn nuôi , kinh doanh. Đặc 
biệt phong trào phụ nữ giúp 
nhau xóa đói giảm nghèo, 
vươn lên làm giàu và xây 

đức thọ:
đức thọ đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, 

vì sự tiến bộ của phụ nữ
cù thị mỹ hiệp

Q. Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đức Thọ
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dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là 
những phong trào nổi bật, 
đạt được kết quả thiết thực. 
Các phong trào này thực sự 
đi vào cuộc sống, đáp ứng 
nhu cầu, nguyện vọng của 
PN, do đó đã thu hút đông 
đảo chị em tham gia.

   Cùng với đó, huyện 
Đức Thọ luôn quan tâm nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực nữ. Các cấp, ngành, địa 
phương đã tạo điều kiện cho 
chị em tham gia học tập nâng 
cao trình độ, năng lực về mọi 
mặt. Công tác chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản, chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho bà mẹ, trẻ 
em được thực hiện tốt. Ban 
VSTBCPN huyện Đức Thọ 
đã phối hợp với ngành Y tế, 
Liên đoàn lao động, Đài TT-
TH huyện tuyên truyền, vận 
động phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ thực hiện tốt Pháp 
lệnh DS-KHHGĐ; tích cực 
tham gia xây dựng gia đình 
ấm no, bình đảng, tiến bộ, 
hạnh phúc gắn với phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá”; phối hợp 
với Hội LHPN huyện triển 
khai chương trình ký kết thực 
hiện phong trào “5 không 
3 sạch”; tổ chức thực hiện 
các hoạt động kỷ niệm ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6 với 
nhiều hoạt động thiết thực, 
bổ ích. Huyện Đức Thọ hiện 
có 80% cặp vợ chồng trong 
độ tuổi sinh đẻ áp dụng các 
biện pháp tránh thai, tỷ lệ trẻ 
em tiêm chủng theo chương 
trình tiêm chủng mở rộng đạt 
99%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
duy dinh dưỡng còn 13,5%; 

100% cơ sở y tế có trang thiết 
bị kỹ thuật, và nữ hộ sinh và 
y sản phục vụ công tác chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu và làm 
mẹ an toàn. 28/28 trạm y tế 
đạt chuẩn quốc gia . 

Huyện Đức Thọ cũng tạo 
điều kiện để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động 
của phụ nữ  trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội, tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ vào các vị trí 
quản lý, lãnh đạo, tăng cường 
hoạt động VSTBCPN. Hiện 
cán bộ nữ giữ chức vụ chủ 
chốt ở huyện và cơ sở có 198 
người; trong đó Ủy viên BTV 
2/13 người (chiếm 15,4%), 
Huyện uỷ viên 7/45 người 
(5,5%); Đại biểu HĐND cấp 
huyện 34,4%, cấp xã 26,6%; 
trưởng các phòng ban, ngành, 
đoàn thể cấp huyện là nữ có 
9 người , phó các phòng ban 
ngành đoàn thể  cấp huyện là 
nữ có 15 người; bí thư đảng 
uỷ xã là nữ có 1 người; phó 
bí thư đảng uỷ là nữ có 6 
người. Kết quả trên đã góp 
phần từng bước giảm dần 
khoảng cách giới trong các 
lĩnh vực của cán bộ nữ. 

Thực hiện phong trào 
thi đua “Xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc”, tuy cuộc sống 
còn nhiều khó khăn, nhưng 
chị em vẫn hết lòng nuôi 
dạy con, phụng dưỡng cha 
mẹ già, động viên chia sẻ 
với chồng con lúc khó khăn, 
hoạn nạn. Nhiều chị giữ 
chức vụ cao nhưng về gia 
đình vẫn là người dâu hiền, 
vợ đảm, người mẹ mẫu mực. 
Nhiều câu chuyện cảm động 

về người mẹ, người vợ tận 
tụy suốt đời hy sinh cho 
chồng con, vượt qua mọi khó 
khăn, nuôi con khỏe, dạy con 
ngoan, học giỏi đạt thành tích 
cao trong học tập, xây dựng 
gia đình hạnh phúc. Không 
ít chị là vợ thương binh 
nặng, kinh tế gia đình khó 
khăn nhưng đã khắc phục 
mọi trở ngại, vươn lên trở 
thành chỗ dựa cho gia đình 
cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Điển hình như tấm gương cô 
giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – 
Hiệu trưởng trường Tiểu học 
Đức Thanh. Chồng mất khi 
2 đứa con còn thơ, cùng bố 
mẹ chồng đã già, gánh nặng 
gia đình đè lên đôi vai cô. 
Nhưng bằng sự nỗ lực của 
bản thân, cô giáo Hiền từng 
bước vượt lên chính mình 
làm tròn bổn phận người 
trụ cột gia đình. Hay như 
chị Nguyễn Thị Điều – một 
giáo dân đã vượt qua muôn 
vàn khó khăn nuôi 6 con học 
đại học; chị Nguyễn Thị Tứ 
chăm sóc chồng là thương 
binh ¼  và nuôi 3 con trưởng 
thành...

Có thể nói với sự quan 
tâm vào cuộc của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và Ban 
VSTBCPN huyện, vị thế của 
người phụ nữ trong mỗi gia 
đình và ở mỗi ngành, nghề 
ở huyện Đức Thọ từng bước 
được nâng lên... Đó là cơ sở, 
nền tảng vững chắc để  tạo 
nên một xã hội công bằng, 
bình đẳng, cùng tiến bộ trong 
tương lai./.

c.t.m.h
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Chị Phạm Thị 
Hồng – chủ tịch 
Hội LHPN xã 

Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) 
cho hay, nhiều năm nay, chị 
cùng với các thành viên khác 
trong Ban hòa giải phối hợp 
giải quyết rất nhiều vụ việc 
từ chuyện hàng xóm tranh 
chấp cái hàng rào, lối đi; các 
cặp vợ chồng xích mích “đá 
thúng đụng nia” do bất đồng 
quan điểm, lối sống đến 
chuyện lớn hơn là tranh chấp 
đất đai, nhà cửa… của người 
dân địa phương. Khi tham 
gia hòa giải, chị và các thành 
viên khác trong ban luôn 
đặt chữ tình, chữ tâm lên 
hàng đầu. Có như vậy, người 
trong cuộc mới dịu bớt để 
cùng nhau giải quyết ổn thỏa 
vụ việc. Mới đây, chị Hồng 
cùng các thành viên trong 
ban hòa giải đã hàn gắn tình 
cảm cho vợ chồng anh Trần 
Văn Hùng và chị Bùi Thị 
Sương ở thôn Xuân Nam 
(Cẩm Nhượng). Chuyện là 
do anh Hùng thường hay la 
cà quán nhậu, lần nào cũng 
say xỉn. Thấy chồng say 
miết, chị Sương đâm ra bực 
mình, nói năng nặng lời. Vợ 

chồng bất hòa, chị Sương 
thường bị anh Hùng “thượng 
cẳng tay, hạ cẳng chân”. 
Theo chị Hồng, nguyên nhân 
của chuyện chồng bạo hành 
vợ cũng vì kinh tế gia đình 
khó khăn, cộng với tính gia 
trưởng quyền hành cực đoan 
của người đàn ông, khiến 
cho cuộc sống vợ chồng anh 
Hùng chị Sương liên tục rơi 
vào tình trạng “cơm không 
lành, canh không ngọt”. Sau 
một thời gian khuyên nhủ, 
thuyết phục, anh Hùng đã 
dần hiểu được “vấn đề” và 
không còn đánh đập vợ. Chị 

Hồng cho biết “những mâu 
thuẫn trong hôn nhân gia 
đình luôn được nhiều người 
xem là chuyện riêng của nhà 
họ nên luôn có tâm lý ngại 
ngùng, người trong cuộc 
không muốn cho ai hay, còn 
người ngoài thì ngại can dự. 
Vì vậy, người làm công tác 
hòa giải gặp không ít trở ngại 
vì những lý do tế nhị này”.

 Chị Nguyễn Thị Hoa - 
Trưởng ban hòa giải thôn Tân 
Đình xã Lộc Yên (Hương 
Khê) chia sẻ với chúng tôi 
“bí quyết” làm công tác hòa 
giải: “Qua nhiều năm tham 

côNg tác hòa giải ở cơ sở
luôn cần đến bàn tay phụ nữ

phan trâm

Công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong đời sống người dân ở cơ sở. Với 
vai trò là thành viên của Ban hòa giải, nhiều năm nay, cán bộ Hội Phụ nữ ở các xã, 
phường, thị trấn đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những vụ việc xích mích 
giữa hàng xóm láng giềng, vợ chồng…Thực tế công tác này cho thấy, người phụ nữ 
giữ vai trò rất quan trọng trong việc xoa dịu mâu thuẫn giữa mọi người.

Cán bộ Hội LHPN xã Lộc Yên trao đổi kỹ năng hòa giải ở cơ sở
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gia hòa giải, tôi luôn giữ 
cho mình cái nhìn công tâm, 
không xem trọng hay xem 
nhẹ bên nào, luôn khách 
quan chỉ ra cái đúng, cái sai 
của hai bên. Có như vậy, họ 
mới “tâm phục, khẩu phục”, 
tôn trọng mình và chịu nghe 
phân giải”. Năm 2012, chị 
Hoa cùng với ban hòa giải 
cơ sở xóm đã giải quyết 
thành công 4 vụ việc liên 
quan tới hôn nhân gia đình, 
anh em bất hòa, xích mích 
hàng xóm. Khi tham gia hòa 
giải, chị Hoa và các thành 
viên trong ban hòa giải luôn 
lấy tình cảm để thuyết phục 
những người trong cuộc. Nhờ 
vậy, các thành viên dễ tiếp 
cận với người trong cuộc, 
hiệu quả hòa giải cũng cao 
hơn. Chẳng hạn, chị Nguyễn 
Thị Châu và chị Nguyễn Thị 
Phương (xóm Tân Đình) 
xích mích với nhau chỉ vì chị 
Châu nghi ngờ vườn nhà chị 
bị trâu nhà chị Phương phá. 
Không chịu khó tìm hiểu 
nguyên nhân mà chị Châu đã 
chửi bới, còn nói nhiều điều 
không đúng về chị Phương. 
Mặc dù hai chị là chị em con 
cô – con cậu. Ngay tại buổi 
sinh hoạt phụ nữ của xóm, 
hai chị điều qua tiếng lại rồi 
xẩy ra xô xát. Chị Nguyễn 
Thị Hoa đã cùng vài chị em 
trong tổ liên gia xóm Tân 
Đình đã đến tìm hiểu nguyên 
nhân gây xích mích để tìm 
cách khuyên giải, tháo gỡ. 
Sau đó, chị Châu đã chủ 
động đến xin lỗi chị Phương 
và sự hòa thuận giữa hai chị 
được nối lại. Chị Châu chia 
sẻ: “Lúc giận lên tôi không 
làm chủ được mình nên nói 

những lời không đúng xúc 
phạm chị P. Về sau bình tĩnh 
lại tôi cũng thấy mình hơi 
quá nhưng cũng không thể 
chủ động đi xin lỗi, may mà 
có chị Hoa đến khuyên giải 
tôi mới đến gặp chị P. để giải 
hòa”.

Qua việc giải quyết mâu 
thuẫn, chị Hoa cùng những 
thành viên trong tổ hòa giải 
đã chia sẻ thêm với hai chị 
Châu và Phương về ý nghĩa 
của tình làng nghĩa xóm, về 
chủ trương xây dựng lối sống 
văn minh. Muốn hòa giải 
thành công phải tìm hiểu và 
phân tích được cái đúng cái 
sai của mỗi bên. Đồng thời, 
phải gần gũi, thân thiện và 
thông cảm với người trong 
cuộc, ăn nói nhẹ nhàng, thấu 
đáo. Đây chính là bí quyết 
hòa giải của chị Nguyễn Thị 
Hoa. 

Chị Trương Thị Hằng – 
chủ tịch hội LHPN Hương 
Khê cho biết: “ở các xã, 
thị trấn đều có ban hòa giải 
trong đó, hội LHPN đóng 
vai trò quan trọng khâu nối 
các cơ quan đoàn thể. Với sự 
nhẹ nhàng, tinh tế vốn có của 
người phụ nữ và là người 
thường xuyên gần gũi, nắm 
bắt rõ đời sống của người dân 
trong thôn, xóm, thực tế cho 
thấy, những hòa giải viên là 
cán bộ hội luôn xử lý các vụ 
việc hiệu quả”. Phương pháp 
mà chị Nguyễn Thị Oanh, Tổ 
trưởng tổ liên gia xóm Tân 
Đình xã Lộc Yên (Hương 
Khê) áp dụng linh hoạt và 
mềm dẻo trong nhiều năm 
làm công tác hòa giải ở cơ 
sở là nhỏ to khuyên nhủ “đối 
tượng” theo cách “mưa dầm 

thấm lâu”. Chị Oanh tiết lộ: 
“Để làm được điều này, phải 
tập cho mình bản tính ôn hòa, 
kiên nhẫn và mềm mỏng nếu 
không thì mọi chuyện sẽ trở 
nên xôi hỏng bỏng không”. 
Nhiều năm làm công tác 
hòa giải từng nhiều lần bị 
các đối tượng hòa giải xua 
đuổi, xúc phạm nhưng chị 
Oanh vẫn không nản lòng, 
vẫn tiếp tục làm cái công 
việc mà nhiều người coi là 
“ăn cơm nhà, vác tù và hàng 
tổng”. Quả thật, nếu không 
đủ kiên nhẫn, không nhận 
thấy ý nghĩa quan trọng của 
việc hòa giải trong việc hạn 
chế những mâu thuẫn trong 
đời sống xã hội mà còn thắt 
chặt tình làng nghĩa xóm thì 
không thể gắn bó với công 
việc này.

Những kết quả đạt được 
từ phong trào phụ nữ tham 
gia công tác hòa giải cơ sở 
trong thời gian qua rất đáng 
được ghi nhận. Tuy nhiên, 
phần lớn cán bộ Hội giải 
quyết công việc chủ yếu 
bằng những kinh nghiệm 
và vốn sống mà ít có sự vận 
dụng, giải thích bằng pháp 
luật hiện hành, bởi hiểu biết 
về pháp luật của chị em còn 
nhiều hạn chế. Bởi vậy, Hội 
LHPN tỉnh cần phải lưu tâm 
hơn nữa đến việc tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho đội ngũ những người 
làm công tác hòa giải để chị 
em phát huy vai trò của mình 
trong việc góp phần hạn chế 
những vụ việc mâu thuẫn 
nảy sinh trong nhân dân và 
chung tay giữ gìn hạnh phúc 
cho mọi nhà.

Bài, ảnh: p.t
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Gặp Phạm Minh 
Thuỳ khi Đại 
hội đại biểu Hội 

Người mù Hà Tĩnh vừa kết 
thúc, chúng tôi chúc mừng chị 
được bầu vào Ban Thường vụ 
Hội Người mù Hà Tĩnh. Đã 
nhiều lần được nghe kể về 
chị, nhưng lần đầu tiên tiếp 
xúc, chúng tôi không khỏi 
ngạc nhiên về sự cởi mở, chân 
thành cùng sự thông minh, 
dí dỏm của người phụ nữ 
giàu nghị lực này. Chị không 
giấu được niềm vui và kể cho 
chúng tôi nghe cuộc đời với 
nhiều ngã rẽ của mình.

Vốn sinh ra ở một vùng 
quê nghèo thuộc huyện Hương 
Sơn, gia đình khó khăn, nên 
cha mẹ chị phải “một nắng 
hai sương” để 5 đứa con được 
cắp sách tới trường. Ước mơ 
trở thành cô giáo dạy tiếng 
Anh là động lực thôi thúc chị 
cố gắng và đạt được những 
thành tích tốt trong học tập. 
Thế nhưng, cái khó, cái nghèo 
càng đè nặng lên gia đình chị 
khi người cha yêu quý bị tai 
nạn và mất khả năng lao động. 
Mọi việc lớn bé trong nhà đều 
dồn lên đôi vai gầy của mẹ. 
Thương cha mẹ, chị càng nỗ 
lực và cố gắng để sớm biến 
ước mơ của mình thành hiện 
thực. Năm 2005, thi đậu vào 
khoa Ngoại ngữ trường Cao 
đẳng sư phạm Hà Tĩnh. Những 
năm tháng sinh viên cứ trôi 
qua một cách lặng lẽ, con đò 

tri thức sắp chở chị đến bến 
bờ của ước mơ thì tai họa một 
lần nữa ập xuống. Khi chỉ còn 
một tháng nữa là tốt nghiệp 
thì 2 chị mắt đột ngột bị mù. 
“Đây là ngã rẽ đau buồn mà 
tôi không bao giờ nghĩ nó lại 
đến với mình” - chị rơm rớm 
nước mắt. Sau một thời gian 
chữa trị ở Hà Nội, đôi mắt chị 
chuyển biến khả quan hơn. 
Sau khi tốt nghiệp, Thùy được 
phân về dạy tại một trường 
gần nhà. Cứ tưởng cuộc sống 
đã trở về với bình yên, với 
một công việc ổn định có thể 
giúp đỡ cho gia đình, làm vơi 
đi nỗi nhọc nhằn của mẹ. Nào 
ngờ, căn bệnh viêm màng bồ 
đào cứ đeo bám, buộc phải 
nghỉ dạy khi mới bước lên bục 
giảng được 1 tháng. Tương lai 
tươi sáng bỗng vụt tắt. Mọi 
thứ bỗng tối sầm trước mắt, 
chị như lạc vào ngõ cụt tìm 
mãi mà không thấy lối ra. Bỏ 
qua những lời an ủi, động viên 
của gia đình, người thân, ngày 
ngày chỉ biết giam mình trong 
4 bức tường mà không biết 
vòng xoáy cuộc đời sẽ đưa 
mình về đâu!

Kìm nén cảm xúc, chị 
nở nụ cười rồi tiếp tục câu 
chuyện: “Khi đang chơi vơi 
giữa màn đêm đen tối thì một 
nguồn ánh sáng diệu kỳ đã 
đến - ánh sáng từ tổ chức Hội. 
Đây chính là ngã rẽ tiếp theo, 
ngã rẽ đẹp đẽ của cuộc đời 
khi tôi đang bi quan, chán nản 

tột độ. Tôi vẫn còn nhớ như 
in cái khoảnh khắc được các 
cô chú trong Ban Chấp hành 
Hội Người mù Hương Sơn 
đến thăm và động viên tham 
gia vào tổ chức Hội. Sau khi 
suy nghĩ và tham khảo ý kiến 
của người thân, tôi đã làm đơn 
xin tham gia vào Hội. Được 
sự động viên, giúp đỡ tận tình 
của các bác, các chú, thầy cô 
và những người bạn đồng cảnh 
ngộ, tôi nhanh chóng hoà nhập 
với cuộc sống mới, xoá dần đi 
những mặc cảm, tự ti. Đến với 
mái ấm này, tôi nhận ra mình 
chưa phải là người bất hạnh 
nhất. Hơn nữa, được đi học 
nghề tẩm quất ở Trung tâm 
dạy chữ, dạy nghề, tôi hiểu 
ra rằng: tuy bị mất đi nguồn 
sáng nhưng bù lại người mù 
lại có  khối óc và đôi bàn tay 
mẫn cảm. Bàn tay khéo léo 
của người mù có thể giúp mọi 
người vơi đi những cơn đau 
nhức, mệt mỏi, vừa mang lại 
thu nhập chính đáng cho bản 
thân, giảm bớt gánh nặng cho 
gia đình và xã hội. Cùng với 
học nghề, tôi được tiếp cận với 
chữ Brai để trở về với con đò 
tri thức, về với niềm đam mê 
đọc sách, báo trước đây. Một 
lần nữa ngọn lửa ước mơ lại 
bừng sáng trong tôi khi được 
tham gia lớp đào tạo giáo viên 
chữ Brai ở trung ương hội. Ở 
đây, tôi đã gặp gỡ rất nhiều 
bạn đồng tật đến từ mọi miền 
của đất nước. Tuy hoàn cảnh 

Niềm tin và nghị lực 
                                   của chị thùy

trần thành nam
Ban Dân vận Tỉnh ủy
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và nguyên nhân mù khác nhau, nhưng chúng tôi đều 
có chung một niềm ước mơ là trở thành những giáo 
viên nhóm ngọn lửa sắp tháng những ước mơ đưa 
nguồn tri thức đến với người mù. Ngoài ra, tôi còn 
được hội tạo điều kiện cho học lớp cộng tác viên 
báo chí. Tôi được trang bị những kỹ năng viết tin 
báo, phóng sự, làm một chương trình phát thanh… 
Sau khi học xong, tôi đã vận dụng những kiến thức 
đã học vào việc đưa tin viết bài về các hoạt động của 
hội và những tấm gương điển hình gửi tới chương 
trình phát thanh “Sức sống mới” của Tỉnh hội và 
tạp chí Đời mới. Trong cuộc thi viết Onkyo 9 - chữ 
Brai, tôi được Hiệp hội người mù châu Á Thái Bình 
Dương trao tặng giải thưởng tác phẩm hay…”. 

Năm 2010, tại Đại hội đại biểu Hội Người mù 
huyện Hương Sơn lần thứ 4, Phạm Minh Thuỳ được 
bầu vào Ban Chấp hành và niềm vui của chị được 
nhân lên gấp bội khi tại Đại hội Đại biểu Hội Người 
mù Hà Tĩnh lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 – 2017), chị 
được bầu vào Ban Thường vụ. Đây là niềm tự hào, 
vinh dự to lớn và là phần thưởng xứng đáng cho sự 
cố gắng, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, trong 
học tập và công tác của chị. Tâm sự với chúng tôi, 
chi không giấu được niềm vui: “Được cán bộ, hội 
viên tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ là 
cơ hội rất tốt để tôi góp phần thực hiện những điều 
ấp ủ bấy lâu: Làm sao để xứng đáng với niềm tin mà 
mọi người dành cho mình? Làm sao để người mù 
đều nhận được sự quan tâm chăm lo của hội? Làm 
sao để không còn người mù nào phải chịu cảnh đói 
rét vào mỗi độ đông về? Làm sao để trẻ em mù đều 
được cắp sách tới trường như những đứa trẻ bình 
thường khác?.. 

Những tâm sự, những sẻ chia chân thành từ chị 
làm chúng tôi thấy ấm lòng hơn về vòng tay nhân 
ái, mái nhà chung ấm áp nghĩa tình của Hội Người 
mù. Hơn thế, chúng tôi thực sự cảm động và khâm 
phục về nghị lực phi thường, tấm gương biết vượt 
lên nỗi đau để học tập, rèn luyện, đứng vững trên 
đôi chân của mình và làm nhiều việc có ích để giúp 
những người đồng tật vơi bớt khó khăn trong cuộc 
sống. Chính chị đang truyền ngọn lửa của bản thân 
mình và của tổ chức Hội đến với những mảnh đời 
bất hạnh, giúp họ nhận ra giá trị của cuộc sống, vươn 
lên hoà nhập với cộng đồng, sống có ích cho gia 
đình và xã hội./.

t.t.n

nghĩ thế mà bạn bè xung quanh gia 
đình anh cũng nghĩ vậy. Anh còn cho 
biết thêm dù hiện tại ở Việt Nam hay 
trước kia ở Thụy Điển thì việc nấu ăn 
và chăm sóc con cái không có gì thay 
đổi, hàng ngày đi mua sắm, tắm cho 
con, đọc sách cho con. Anh làm tất cả 
các công việc mà người mẹ, người vợ 
có thể làm cho con của mình. Vợ anh 
cho biết thêm bởi vì họ đã lớn lên như 
thế, công việc gia đình là của cả hai vợ 
chồng, vì thế cả hai đều có trách nhiệm 
chung cho gia đình. Cô cho biết thêm 
khi còn nhỏ trong gia đình cả con trai 
và con gái đều được giáo dục làm việc 
nhà không có phân biệt giữa nam và nữ 
trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. 

Rõ ràng, khái niệm bình đẳng giới ở 
Việt Nam không còn mới mẻ, Nhà nước 
cũng đã ban hành Luật Bình đẳng giới, 
nhưng thực tế xung quanh chúng ta vẫn 
còn đó những hình ảnh bất bình đẳng 
giới, thậm chí còn mang tính bạo lực, 
bạo hành gia đình. Để bình đẳng giới 
thực chất và đi vào cuộc sống, không 
thể đòi hỏi nam phải như nữ và ngược 
lại nữ phải như nam; bởi đó chỉ là bình 
đẳng về giới tính, sinh học. Do đó, 
bình đẳng phải theo nghĩa xã hội, trao 
nhiều cơ hội cho phụ nữ về việc làm, 
học tập, giải trí... Và một điều rất quan 
trọng là chính người nam cũng phải tự 
mình tạo cơ hội phá vỡ định kiến về 
giới liên quan đến việc phân chia công 
việc, cho dù đó là công việc trong gia 
đình hay ngoài xã hội. Có như thế, phụ 
nữ sẽ bớt đi vai trò tái tạo sức lao động 
làm việc nhà, chăm sóc gia đình và tăng 
lên vai trò sản xuất – sinh kế, tạo thu 
nhập thêm cho gia đình và tăng thêm 
vai trò cộng đồng, có thời gian học tập, 
trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về kiến 
thức, kỹ năng trong cuộc sống gia đình 
và xã hội./.

hà an (ST)

những câu chuyện về... 
(Tiếp theo trang13)



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 07 thaùng12/201224

Thực hiện Quyết 
định số 1692/
QĐ-SLĐTBXH 

ngày 06/8/2012 của Sở 
LĐTB&XH về việc chỉ định 
đơn vị xây dựng mô hình 
điểm “Truyền thông về công 
tác bình đẳng giới”, ngày 
28/9/2012, Ban VSTBCPN 
thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức 
hội nghị triển khai kế hoạch 
tổ chức các hoạt động xây 
dựng mô hình “Truyền thông 
về bình đẳng giới” và tập 
huấn công tác VSTBCPN. 
Dự Hội nghị có hơn 100 đại 
biểu đại diện lãnh đạo Sở 
LĐTB&XH, Ban VSTBCPN 
tỉnh; Thường trực Thị ủy, 
HĐND, UBND, Phòng 

LĐTBXH và các ban, ngành, 
đoàn thể cấp thị; trưởng, phó 
và thư ký Ban VSTBCPN 
các xã, phường trên địa bàn  
thị xã.

Hội nghị đã khẳng định, 
công tác truyền thông đóng 
vai trò quan trọng đối với 
việc thực hiện các mục tiêu, 
chỉ tiêu trong Chương trình 
hành động thực hiện chiến 
lược quốc gia về bình đẳng 
giới. Các đại biểu tham 
dự hội nghị đã được Ban 
VSTBCPN tỉnh trao đổi, chia 
sẻ các thông tin, nội dung cơ 
bản của Luật Bình đẳng giới, 
Chương trình hành động 
về bình đẳng giới giai đoạn 
2011-2020, kế hoạch triển 

khai mô hình điểm truyền 
thông về bình đẳng giới của 
tỉnh tại thị xã và các văn bản 
hướng dẫn thi hành và đặc 
biệt là các giải pháp nhằm 
thực hiện tốt mô hình truyền 
thông về bình đẳng giới.

Tin tưởng rằng, sự chỉ 
đạo quyết liệt của cấp ủy 
Đảng, sự phối hợp đồng bộ 
của các tổ chức đoàn thể và 
sự hưởng ứng nhiệt tình của 
các tầng lớp nhân dân Mô 
hình “Truyền thông về bình 
đẳng giới” tại Thị xã Hồng 
Lĩnh sẽ đạt được những kết 
quả tích cực nhằm tiếp tục 
nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới và tiến bộ của phụ 
nữ trong thời gian tới.

thị xã hồNg LĩNh:
hội nghị TRiỂn KhAi MÔ hÌnh ĐiỂM “TRuyền ThÔng về bÌnh Đẳng giới”

bvstbcpn tỉnh

tin hoạt động

Đ/c Nguyễn Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai mô hình điểm 
“Truyền thông về bình đẳng giới” tại thị xã Hồng Lĩnh.
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Ngày 2/11/2012, Sở LĐTB&XH 
Hà Tĩnh phối hợp với UBND 
huyện Can Lộc tổ chức hội nghị 

triển khai mô hình điểm “Ngăn ngừa và giảm 
thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới” tại xã 
Thanh Lộc.

Tham dự dội nghị có đại điện lãnh đạo 
Sở LĐTB&XH, Ban VSTBCPN tỉnh; Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc và các thành 
viên Ban VSTBCPN, Hội LHPN, Huyện 

đoàn; thành viên BCĐ thực hiện mô hình, 
Câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của 
bạo lực trên cơ sở giới, tổ phòng chống bạo 
lực giới.

Tại hội nghị, Thường trực Ban VSTBCPN 
tỉnh đã trình bày những nội dung quan trọng 
của việc thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu 
tác hại của bạo lực trên cơ sở giới: phương 
pháp tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực, người 
gây ra bạo lực về pháp luật, tâm lý, kỹ năng 
giải quyết mâu thuẫn; các tổ chức các hoạt 
động hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ 
bạo lực.

Mục đích tập huấn nhằm cung cấp thông 
tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho 
các thành phần liên quan và cộng đồng về ý 
nghĩa, tác dụng của việc xây dựng mô hình 
“Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại bạo lực 
trên cơ sở giới”; từ đó thực hiện mô hình có 
hiệu quả, tạo sức lan tỏa để nhân rộng trên 
địa bàn toàn tỉnh.

Ban VSTBPN tỉnh Hà Tĩnh

Hòa chung không khí thi đua lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 
82 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2012), sáng 11/10, 
TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên 
dương nữ CBCC trong ngành. Dự hội nghị 
có các đồng chí: Phan Thị Minh Chính - 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Thị 
Hương - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối 
cơ quan tỉnh; Hà Thị Lựu - Ủy viên thường 
trực Ban VSTBCPN tỉnh; Trần Quốc Việt - 
Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND 

Tập huấn MÔ hÌnh “ngăn ngừA và giảM ThiỂu 
Tác hại bạo lực TRên cơ sở giới”

TòA án nhân dân Tỉnh Tuyên dương nữ cbcc 
nhân Kỷ niệM 82 năM ngày phụ nữ việT nAM

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH và lãnh đạo UBND huyện Can Lộc 
trao quyết định cho các chủ nhiệm CLB ngăn ngừa và giảm 
thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Thanh Lộc

Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó chánh Tòa án ND tỉnh chủ trì hội 
nghị gặp mặt và tuyên dương nữ CBCNVC ngành Tòa án
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tỉnh cùng toàn thể nữ CBCC toàn ngành.
Sau những tiết mục văn nghệ ca ngợi 

về phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ, về 
người mẹ, hội nghị đã nghe Báo cáo tổng 
kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2013 của Ban VSTBCPN 
ngành TAND tỉnh do đồng chí Nguyễn 
Văn Thắng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Phó Chánh án TAND tỉnh, Trưởng ban 
VSTBCPN ngành Tòa án trình bày. Bản 
báo cáo quán triệt sâu sắc quan điểm của 
Đảng về công tác cán bộ, trong đó nhấn 
mạnh việc thường xuyên chăm lo công tác 
nữ công.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực 
tham luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa phong 
trào thi đua của nữ CBCC toàn ngành ngày 
càng vững mạnh; đồng thời ôn lại truyền 
thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, 
tôn vinh vẻ đẹp và những tấm gương tiêu 

biểu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Nhân 
dịp này, Ban VSTBCPN Tòa án tỉnh đánh 
giá cao và biểu dương 25 đồng chí nữ có 
những thành tích xuất sắc trong công tác 
chuyên môn cũng như các hoạt động khác 
của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần 
Quốc Việt chúc chị em phụ nữ ngành Tòa 
án tỉnh trong giai đoạn mới tiếp tục phát 
huy truyền thống, xứng đáng với 8 chữ 
vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 
tặng phụ nữa Việt Nam; không ngừng phấn 
đấu học tập, sáng tạo về công tác chuyên 
môn và xây dựng gia đình hạnh phúc, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước cũng 
như sự lớn mạnh của ngành Tòa án.

hoàng hoa (TAND tỉnh Hà Tĩnh)

Sáng 23/10/2012, Ban Vì sự tiến 
của bộ phụ nữ (VSTBCPN) ngành 
GD-ĐT Hà Tĩnh phối hợp với 

Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị 
tập huấn về Bình đẳng giới và triển khai 
Tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm 
chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-
HĐH) đất nước trong trường học” (Tiểu đề 
án II) cho hơn 216 đồng chí là Thủ trưởng, 
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công 
cơ quan Văn phòng Sở; Trưởng phòng, Chủ 
tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Phòng 
GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã; Giám 
đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sự 
phạm - Giáo dục thường xuyên và Trung 
tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên cấp huyện; Hiệu trưởng, Chủ 
tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công các 
trường THPT, Dân tộc nội Trú.

bAn vsTbpn ngành gd&ĐT Tổ chức Tập huấn 
về bÌnh Đẳng giới

Đ/c Trần Trung Dũng - TUV, Giám đốc Sỏ GD&ĐT 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.
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Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Nhà giáo ưu 
tú Trần Trung Dũng - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, 
Giám đốc Sở, Trưởng Ban VSTBPN ngành 
GD-ĐT nhấn mạnh tầm quan trọng của công 
tác bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới 
và việc “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, 
đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 
CNH-HĐH đất nước trong trường học”. 
Đồng chí Trưởng Ban VSTBPN ngành GD-
ĐT yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ để 
nghiên cứu, tìm hiểu nhằm nâng cao nhận 
thức, xây dựng Chương trình hoạt động 
VSTBPN trong từng đơn vị một cách thiết 
thực, hiệu quả nhất. 

Ngoài việc tiếp nhận các nội dung do các 
báo cáo viên truyền đạt, thông qua hội nghị tập 
huấn các đồng chí học viên đã có dịp gặp gỡ, 
trao đổi thông tin, kinh nghiệm từ hoạt động 
thực tiễn tại cơ sở; nắm được kiến thức cơ bản 
và công việc cần thực hiện về công tác đảm 
bảo bình đẳng giới và “Tuyên truyền, giáo dục 
phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 
đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trong trường 
học; nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của Ban VSTBPN và thông tin 
tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ giáo viên, 
học sinh tại các đơn vị trường học về việc thực 
hiện bình đẳng giới trong toàn ngành. 

nhung Quyên

* truy tặng danh hiệu 
mẹ vnah cho thân nhân 
14 bà mẹ

Sáng 26 - 12, Sở 
LĐ - TB & XH 
tổ chức hội nghị 

tổng kết công tác về lao 
động, người có công năm 
2012, triển khai nhiệm vụ 
năm 2013 và trao tặng danh 
hiệu Mẹ VNAH. Tới dự có 
các đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình - UVBCH TƯ Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Bùi Hồng Lĩnh 
- Thứ trưởng Bộ LĐ - TB & 
XH cùng đại diện một số sở, 
ban, ngành và thân nhân 14 
bà mẹ VNAH.

Ghi nhớ công ơn trời biển 

của các liệt sỹ đã hy sinh 
trong các cuộc chiến đấu bảo 
vệ tổ quốc và sự hy sinh của 
các bà mẹ Việt, vừa qua Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang 

đã ký quyết định truy tặng 
Danh hiệu Mẹ VNAH cho 
14 bà mẹ ở Hà Tĩnh. Tại hội 
nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch 
nước, các đồng chí Nguyễn 

sở lĐ - Tb & Xh
TRiỂn KhAi nhiệM vụ cÔng Tác lAo Động, 

người có cÔng và Xã hội năM 2013

Đ/c Từ Văn Diện - TUV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thừa ủy quyền Thủ tướng 
Chính phủ trao bằng khen Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo ngành 
LĐTB & XH.



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 07 thaùng12/201228

Thanh Bình và Bùi Hồng 
Lĩnh đã trao tặng danh hiệu 
này cho thân nhân các mẹ. 
Đồng chí Bùi Hồng Lĩnh đã 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến sự hy sinh của các mẹ 
và hy vọng gia đình các mẹ 
VNAH luôn phát huy truyền 
thống yêu nước, tinh thần 
cách mạng. Đồng chí cũng đề 
nghị tỉnh Hà Tĩnh và ngành 
LĐ- TB & XH Hà Tĩnh thực 
hiện tốt các chính sách cũng 
như pháp lệnh của Nhà nước 
đối với người có công nhằm 
đáp đền ơn giữ nước.

Nhân dịp này, các đồng 
chí Nguyễn Thanh Bình cũng 
trao cờ thi đua xuất sắc của 
Thủ tướng chính phủ cho Sở 
LĐ - TB & XH.

Năm 2012, Sở LĐ - TB 
& XH đã thu được nhiều kết 
quả tốt đẹp trong các lĩnh 
vực dạy nghề, GQVL, đảm 
bảo an sinh xã hội. Năm 
2012, toàn tỉnh đã giải quyết 
mới cho 28. 240 lượt người, 
quy mô, cơ sở vật chất dạy 
nghề được tăng cường, 36 
cở sở dạy nghề của tỉnh 
từng bước đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực chât 
lượng cao, phục vụ cho các 
khu kinh tế của tỉnh. Bên 
cạnh đó, chính sách người 
có công được thực hiện 
kịp thời, đời sống các đối 
tượng chính sách ngày càng 
được cải thiện. Hiện nay, 
toàn tỉnh có gần 50.000 đối 
tượng đang hưởng trợ cấp 
thường xuyên, 55.000 đối 
tượng hưởng trợ cấp 1 lần 

và các chính sách khác tổng 
kinh phí 850 tỷ đồng. Trong 
năm, phong trào đền ơn đáp 
nghĩa cũng tiếp tục được 
đẩy mạnh với tổng số tiền 
huy động được là 22, 9 triệu 
đồng, hỗ trợ xây dựng 395 
nhà tình nghĩa, xây mới, tu 
bổ 24 nghĩa trang và nhà bia 
liệt sỹ, quy tập 31 hài cốt 
liệt sỹ quân tình nguyện và 
chuyên gai Việt nam tại lào 
về nước. Công tác an sinh 
xã hội cũng được chú trọng, 
đến nay có 60.414 đối tượng 
bảo trợ xã hội được hưởng 
chế độ trợ cấp thường 
xuyên, 16.000 hộ thiếu đói 
được trợ cấp lương thực…
Ngoài ra, công tác bảo vệ 
chăm sóc trẻ em, phòng 
chống mại dâm, cai nghiện 
phục hồi chuyển biến tích 
cực, bình đẳng giới và tiến 
bộ phụ nữ, xây dựng nông 
thôn mới và cải cách hành 
chính đều có những chuyển 
biến tích cực.

Hội nghị cũng thẳng 
thắn nhìn nhận những hạn 
chế trong thời gian qua như: 
Công tác cung ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho 
các doanh nghiệp tị các khu 
kinh tế chưa tương xứng; 
Tình trạng lao động ở nước 
ngoài bỏ trốn, cư trú bất hợp 
pháp, vi phạm hợp đồng vẫn 
chưa chấm dứt; Tỷ lệ người 
lao động tham gia BHXH 
chưa cao, nợ động BHXH 
còn lớn; Tình hình tai nạn lao 
động tiếp tục diễn biến phức 
tạp; Công tác giảm nghèo, 
thực hiện chính sách bảo trợ 

xã hội ở một số địa phương 
còn thiếu kịp thời…

Phát huy kết quả đạt được 
và khắc phục những tồn tại, 
hạn chế, Sở LĐ - TB & XH 
cũng đã đề ra một số nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2013: Tiếp 
tục đổi mới hình thức, nắm 
chắc tình hình, dự báo biến 
động chủ động điều chỉnh 
kế hoạch, linh hoạt trong chỉ 
đạo diều hành; Tăng cường 
các giải pháp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả tư vấn, giới 
thiệu, GQVL cho người dân 
tái định cư, lao động nông 
thôn; Có giải pháp tích cực 
nhằm mở rộng đối tượng, tỷ 
lệ tham gia BHXH; Tiếp tục 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, đổi mới giáo trình, 
phương pháp giảng dạy trong 
dạy nghề; Thực hiện các chế 
độ, chính sách mới về người 
có công theo pháp lệnh sửa 
đổi, đảm bảo kịp thời, đúng 
quy định; tăng cường huy 
động nguồn lực thực hiện tốt 
các chương trình, đề án về 
giảm nghèo, bảo trợ xã hội; 
Tăng cường kiểm tra truy 
quét phòng chống tệ nạn xã 
hội, ma túy, mại dâm; Đổi 
mới hình thức, nâng cao hiệu 
quả tuyên truyền về bình 
đẳng giới; Tăng cường cải 
cách hành chính, điều hành 
dự toán, quản lý và sử dụng 
các nguồn kinh phí đảm bảo 
hiệu quả v.v…

Tin, ảnh: anh hoài - 
kim anh
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Sáng 17/12, Hội 
LHPN tỉnh tổ chức 
hội nghị tổng kết 

công tác hội năm 2012, triển 
khai nhiệm vụ năm 2013 và 
sơ kết điểm chỉ đạo thực hiện 
Đề án 704 của Chính phủ về 
thực hiện đề án “Giáo dục 
5 triệu bà mẹ nuôi dạy con 
tốt”. Các đồng chí Đinh Xuân 
Việt - Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy; Trần Thị Kim Hoa - 
UVBTV, Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy đã đến dự.

Với sự đổi mới nội dung, 
hình thức hoạt động, năm 
2012 các phong trào thi đua 
yêu nước được duy trì và phát 
triển sâu rộng trong các tầng 
lớp phụ nữ với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, thu hút 
đông đảo chị em tham gia và 
đạt kết quả cao. Nhiều phong 
trào như: Làm theo lời Bác, 
xây dựng NTM, xây dựng gia 
đình “5 không, 3 sạch”, phụ 
nữ giúp nhau phát triển kinh 
tế... tiếp tục phát huy hiệu 
quả. Đến nay, hội đã xây dựng 

được 800 mô hình phụ nữ sản 
xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ 
làm theo lời Bác. Trong việc 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, các cấp hội đã tiết 
kiệm được 15 tỷ đồng, hơn 
100 tấn gạo cùng hàng chục 
ngàn ngày công giúp đỡ phụ 
nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Hội cũng đã 
đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ 
phụ nữ vay vốn, phát triển sản 
xuất, giảm nghèo bền vững. 
Thông qua nguồn vốn ủy thác 
của ngân hàng, quỹ phát triển 
phụ nữ..., năm qua Hội đã hỗ 
trợ hơn 17 tỷ đồng cho 4.257 
thành viên phát triển kinh tế, 
giúp đỡ 6.300 hộ nghèo do 
phụ nữ làm chủ (trong đó có 
456 chị thoát nghèo).

Cũng trong năm 2012, 
Hội LHPN Hà Tĩnh là 1 trong 
14 tỉnh trên địa bàn cả nước 
vinh dự được T.Ư hội chọn 
làm điểm chỉ đạo thực hiện 
Đề án “Giáo dục 5 triệu bà 
mẹ nuôi dạy con tốt”. Với các 
hoạt động đẩy mạnh công tác 

tập huấn, tư vấn, tuyên truyền 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về các nội dung 
kiến thức, kỹ năng nuôi dạy 
con, bình đẳng giới, phòng 
chống TNXH, BLGĐ... đồng 
thời xây dựng và duy trì tốt các 
CLB, tạo sự chuyển biến tích 
cực trong cán bộ, hội viên, góp 
phần hạ tỷ lệ trẻ em bỏ học và 
vi phạm TNHX, SDD.

Với những kết quả đã 
được, năm 2012 Hội LHPN 
tỉnh được T.Ư hội tặng cờ thi 
đua xuất sắc; 44 tập thể được 
tỉnh hội tặng giấy khen, 24 
hội viên được cấp giấy chứng 
nhận phụ nữ xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Đinh Xuân Việt ghi nhận 
những cố gắng của các cấp hội 
trong việc thúc đẩy phong trào, 
góp phần nâng cao vai trò, vị 
thế của người phụ nữ trong 
thời đại mới. Đồng chí cũng 
mong muốn thời gian tới, các 
cấp hội tiếp tục khắc phục khó 
khăn, đẩy mạnh công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 một 
cách sâu rộng trong toàn thể 
hội viên; nâng cao chất lượng 
việc thực hiện các phong trào 
thi đua đặc biệt là làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; chung sức xây dựng 
NTM, khai thác các nguồn lực 
hỗ trợ phụ nữ phát trển kinh 
tế XĐGN; tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động hướng 
về cơ sở ; làm tốt hơn nữa công 
tác đào tạo cán bộ nữ.

Tin, ảnh: thúy ngọc

hội lhpn Tỉnh:
Tổng kếT công Tác hội năm 2012 và sơ kếT 

chỉ đạo đề án 704 của chính phủ

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tặng giấy khen 
cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết năm 2012
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 Ủy ban nhân Dân
tỉnh hà tĨnh

Số: 3881 /QĐ - UBND

cộng hÒa XÃ hội chỦ nghĨa việt nam
độc lập - tự do - hạnh phúc

                      Hà Tĩnh, ngày 21 tháng  12  năm 2012

QuyẾt định
về việc kiện toàn ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh hà tĩnh

Ủy ban nhân Dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về 

việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;
Căn cứ Quyết định 1891/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 
và Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 về việc bổ nhiệm chức vụ và thay đổi 
thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 25/TTr-TBPN 
ngày 06/12/2012,

QuyẾt định:
điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm các ông, bà có 

tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh                                       - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động - TBXH       - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đàu tư              - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở Nội vụ                                  - Phó Trưởng ban;
5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh         - Phó Trưởng ban;
6. Ông Lê Đăng Chất, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ                                - Uỷ viên;
7. Ông Bùi Quang Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh        - Uỷ viên;
8. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính                                         - Uỷ viên;
9. Ông  Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT                       - Uỷ viên;
10. Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế                                                         - Uỷ viên;
11. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo                        - Uỷ viên;
12. Ông  Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp                                                - Uỷ viên;
13. Ông  Đinh Văn Thiềm, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh                                     - Uỷ viên;
14. Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông             - Uỷ viên; 
15. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ                                       - Uỷ viên;
16. Ông Trần Công Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh                                       - Uỷ viên;
17. Ông Phan Đình Nghiệm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh                     - Uỷ viên;
18. Bà Phan Thư Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch         - Uỷ viên;
19. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó giám đốc Sở Lao động - TBXH                - Uỷ viên;
20. Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh             - Uỷ viên;
21. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh                                    - Uỷ viên;

VăN BảN
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22. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh               - Uỷ viên;
23. Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh                             - Uỷ viên.
điều 2. Tổ thư ký giúp việc và cán bộ Ủy viên chuyên trách Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 

tỉnh gồm:
1. Bà Hà Thị Lựu, Ủy viên Thường trực Văn phòng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
  - Tổ trưởng Tổ thư ký;
2. Ông Phạm Ngọc Phượng, Phó Trưởng phòng Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh

- Tổ Phó tổ thư ký;
3. Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động, Bình đẳng giới, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội           - Thư ký;
4. Bà Trần Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thư ký.
điều 3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, có nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, giải pháp 

để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi 
địa phương; về công tác cán bộ nữ trong phạm vi địa phương.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân 
dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự 
tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban 
nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương.

4. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam theo định kỳ sáu tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban vì sự 
tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao. 

điều 4. Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh là Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; các thành viên của Ban và Tổ thư ký hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến 
bộ của phụ nữ tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào dự 
toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Hàng năm Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh căn cứ Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 
01/10/2009 của Bộ Tài chính để lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh quyết định. 

  điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 
1891/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của 
phụ nữ tỉnh. 

điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan 
và các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

tm. uỶ ban nhân Dân
chỦ tịch

(Đã ký)
võ kim cự
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TRANG VăN NGHỆ

cao  mỵ nhân

Xuân ngàn phương
Xin trải lòng ra, đón nắng về
Xuân vàng rực rỡ khắp sơn khê
Có ai biết được nơi vườn cúc
Nụ bạch đang chờ điểm sắc lê

Hoa của mười phương đã thịnh khai
Từ Âu sang Á cánh đào mai
Mầu lê trinh tuyết càng trong sáng
Người đã bao giờ quên nhớ ai

Ngày trắng pha hồng Xuân, rất Xuân
Đường mây bát ngát đợi đăng vân
Hoa như đang kết thành Xuân tứ
Cứ mỗi bài thơ thả một vần

Hãy chúc nhau Xuân vàng bất tận
Trên quê hương đại mộng viên thành
Những cành lê tuyết từ muôn dặm
Trao tặng non sông vạn ý lành

đăng nguyên

Xuân
     Xuân à! Những tưởng Xuân đi.
Nào hay Xuân lại tức thì đến ngay.
    Đời say, Xuân cũng say say.
Hoa vàng, bướm trắng, ngất ngây một trời.
    Xuân à! Những tưởng Xuân tươi.
Ngờ đâu Xuân cũng biết cười gió đông
    Bên kia Xuân đẹp, Xuân nồng.
Bên này Xuân quá lạnh lùng, hỡi Xuân!

quỳnh anh

Mơ xuân
    Ngẩn ngơ thiên lý một mình
Hành trang còn mối tơ tình vấn vương
    Trong tịch mịch những đêm trường
Ước mơ xuân đến viễn phương mịt mờ
    Nguyệt cầm lạnh những phím tơ
Bơ vơ lạc lối bên bờ sơn khê
    Người đi sao chẳng thấy về
Mây hồng lãng đãng bốn bề tịnh không
    Chập chùng hư ảo mênh mông
Thoảng nghe như tiếng gió đông thở dài
    Sương rơi hay lệ u hoài
Theo dòng nước chẩy trải dài chân mây
    Hài xuân nhẹ bước đến đây
Ngàn hoa tươi thắm hây hây nắng đào
    Hương xuân quyện gió dạt dào
Từng đàn chim én lao xao phiêu bồng.

lý hiểu

Mơ xuân
    Thu không trống vọng mấy hồi
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