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Bắt đầu từ “cuộc vận động” được 
Bộ Chính trị phát động vào năm 2007, 

đến đẩy mạnh việc “làm theo” theo 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 

14/5/2011, học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở 

thành việc làm thường xuyên của các 
cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Kết 
quả chung của tập thể cũng như kết 

quả riêng trong mỗi hành động của cá 
nhân đã khẳng định sức lan tỏa sâu 

rộng, ý nghĩa của việc học tập và làm 
theo gương Bác.

 

Thật khó để có thể 
thống kê trên địa 
bàn tỉnh đã có bao 

nhiêu hội nghị biểu dương điển 
hình người tốt, việc tốt trong 
việc học tập và làm theo gương 
Bác, chỉ biết rằng, từ lúc thực 
hiện chỉ thị của Trung ương đến 
nay, cấp ủy các cấp đã xem việc 
biểu dương các điển hình là 
cuộc sinh hoạt chính trị ý nghĩa 
khi một năm khép lại. Với ý 
nghĩa thúc đẩy nhiều thêm các 
việc làm tốt, các hội nghị biểu 
dương điển hình tiên tiến đã 
làm lan tỏa những hành động 
cụ thể hóa học tập và làm theo 
tấm gương của Người ở từng 
đơn vị, địa phương cơ sở trong 
từng môi trường hoạt động và 
tính chất công việc khác nhau. 
Bởi vậy, hàng nghìn người tốt 
đã xuất hiện như một hệ quả tất 
yếu. Theo thống kê chưa bao 
gồm các hình thức biểu dương 
khen thưởng ở cấp cơ sở, từ 
năm 2012 - 2015, toàn tỉnh đã 
có 2.438 gương điển hình (999 

tập thể, 1.439 cá nhân) được 
vinh danh ở các huyện, thành, 
thị ủy và đảng ủy trực thuộc; 
103 gương điển hình (39 tập 
thể và 64 cá nhân) được vinh 
danh tại hội nghị cấp tỉnh. Cùng 
với đó, tại nhiều địa phương, 
cấp ủy cũng đã lồng ghép tổ 
chức nhiều đợt vinh danh các 
cá nhân trong phong trào thi 
đua yêu nước như Hương Khê, 
theo Trưởng ban Tuyên giáo 
Huyện ủy Trần Quốc Bảo, từ 
2012 - 2015 đã có 9 hội nghị 
biểu dương thanh niên tiên tiến 
làm theo lời Bác, các mô hình 
sản xuất kinh doanh giỏi, dòng 
họ và gia đình hiếu học... 

Mỗi hội nghị biểu dương, 
mỗi lần tổ chức tổng kết, cấp ủy 
các cấp lại nhìn nhận, đúc kết 
rộng rãi thêm nhiều cách làm 
hay, sáng tạo. Có lẽ trong tất cả 

chúng ta cũng quen với những 
chủ trương, các cuộc phát động 
như: “Nêu cao lòng nhân ái, 
hành động vì người nghèo”, 
phát triển mô hình “Bữa cơm 
cho người nghèo”, “Bát cháo 
tình thương”, “Hũ gạo tiết 
kiệm, ống tiền tiết kiệm”, “Quỹ 
tình thương”; “Quỹ khuyến 
học”, “Ngân hàng máu sống”. 
Đặc biệt, sâu sắc và rộng rãi đó 
là phong trào thi đua yêu nước 
“Báo công làm theo lời Bác”, 
việc phát huy hiệu quả sổ tay 
làm theo gương Bác, phong trào 
hiến đất mở đường, xây dựng 
cơ sở vật chất văn hóa phấn đấu 
về đích nông thôn mới. Quá 
trình tìm tòi cách làm cùng với 
sự chỉ đạo sâu sát, nhiều đơn vị 
đã “đưa” việc học Bác gắn với 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 
Các đảng bộ huyện Can Lộc, 

TRUNG DÂN

Đồng chí Lê Đình Sơn- UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho tập thể xuất sắc tại hội 
nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03
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huyện Cẩm Xuyên, thành phố 
Hà Tĩnh, Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh, Đảng bộ Sơn Kim 
1 (Hương Sơn), Đảng bộ xã 
Khánh Lộc (Can Lộc), Đảng bộ 
Công an tỉnh… được tỉnh đánh 
giá cao là vì vậy. 

Gắn với thành tích, kết 
quả chung của tập thể các đơn 
vị, nhiều cá nhân đã nổi lên 
là những điển hình tiêu biểu, 
gương mẫu, tích cực học tập và 
làm theo Bác theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Hình ảnh 
chị Phạm Thị Hiên - Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên 
luôn nghĩ “phải học Bác, lấy 
tình thương đối với chị em làm 
động lực” đến với nhiều tổ chức, 
cá nhân vận động làm hàng 
chục nhà ở cho phụ nữ nghèo, 
đơn thân, tàn tật với tổng trị 
giá sau khi hoàn thành lên đến 
hàng tỷ đồng; ông Phạm Thanh 
Hiền (giáo dân thôn Tân Định, 
xã Đức Yên, huyện Đức Thọ) là 
thầy giáo không chuyên từ năm 
2004 đã mở lớp giúp đỡ các 
em học sinh nghèo ôn thi đại 
học, hàng năm có khoảng 50 
em thi đậu vào các trường đại 
học, cao đẳng như Học viện An 
ninh, Học viện Cảnh sát, Đại 
học Y, Đại học Dược...; bác sỹ 
Nguyễn Viết Đồng (Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh) có nhiều sáng 
kiến góp phần nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, chất 
lượng phục vụ, đáp ứng nhu 
cầu người bệnh; đồng chí Phạm 
Văn Đức (xã Thạch Hạ, Thành 
phố Hà Tĩnh) xung kích trong 
hoạt động thanh niên làm kinh 
tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều 
thanh niên trong xã... là số ít 
trong hàng nghìn người tốt nói 
lên giá trị to lớn của việc làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. 

Chính những nỗ lực của 
tập thể cùng tinh thần tiên 

phong, gương mẫu của cá nhân 
đã đóng góp quan trọng vào sự 
phát triển nhanh, toàn diện và 
có tính đột phá về kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà ở những giai 
đoạn nhất định; tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân từ 
2011 - 2015 đạt trên 18%, GDP 
bình quân đầu người đạt trên 
38,9 triệu đồng. Kinh tế tiếp tục 
chuyển dịch theo hướng tăng 
nhanh tỷ trọng công nghiệp - 
xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ 
trọng nông nghiệp. Toàn tỉnh có 
2 khu kinh tế, 19 khu, cụm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thu hút 426 dự án đầu tư trong 
và ngoài nước với tổng số vốn 
đăng ký trên 40.000 tỷ đồng và 
17 tỷ USD. Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được chỉ đạo 
quyết liệt, được Nhà nước tặng 
Huân chương Lao động hạng 
Nhất. Cuối năm 2015, có 52 
xã về đích xây dựng nông thôn 
mới, chiếm 22,6% trên tổng số 
xã, không còn xã dưới 8 tiêu 
chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
có nhiều chuyển biến tích cực; 
quốc phòng - an ninh tiếp tục 
được đảm bảo, tình hình an ninh 
trật tự được giữ vững; công tác 
xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo... có nhiều kết quả tốt. 
Đặc biệt, hệ thống chính trị và 
người dân đã đoàn kết, nỗ lực 
khắc phục nhiều khó khăn, giữ 
vững ổn định tình hình, thực 
hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ 
kinh tế, văn hóa – xã hội, kiện 
toàn một số tổ chức.

Những kết quả nổi bật trên 
đã thực sự tạo tiền đề để cấp 
ủy, chính quyền các cấp bước 
vào thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với 
nhiều niềm tin mới. Đến nay, 

theo thống kê của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã 
hoàn thành việc quán triệt chỉ 
thị. Sau cấp tỉnh, nhiều đơn vị 
cấp huyện đã tổ chức quán triệt 
chuyên đề năm 2016 cho đội 
ngũ cán bộ cốt cán. Đặc biệt, 
nhiều đơn vị cơ sở đã tổ chức 
quán triệt chuyên đề, tổ chức 
truyền thanh trực tiếp như xã 
Sơn Quang, thị trấn Hương Sơn 
(Hương Sơn)... 

Qua các hội nghị quán triệt 
về chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị, hầu hết cán bộ, đảng 
viên đều nhận thức được rằng, 
giai đoạn học tập và làm theo 
Bác trong bối cảnh hiện nay là  
về tư tưởng, đạo đức và phong 
cách của Người. Tư tưởng, đạo 
đức của Hồ Chí Minh là điều 
đã nghe quen dầu chưa bao giờ 
cũ, nội dung mới trong Chỉ thị 
05-CT/TW là học tập Người về 
phong cách. Đó là phong cách 
tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
luôn gắn chặt lý luận với thực 
tiễn; phong cách làm việc dân 
chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ 
thể, tới nơi, tới chốn; phong 
cách ứng xử văn hóa, tinh tế, 
đầy tính nhân văn, thấm đậm 
tinh thần yêu dân, trọng dân, vì 
dân; phong cách nói đi đôi với 
làm, đi vào lòng người; nói và 
viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, 
dễ làm; phong cách sống thanh 
cao, trong sạch, giản dị; phong 
cách quần chúng, dân chủ, tự 
mình nêu gương... Từ nhận 
thức về Chỉ thị 05-CT/TW 
và tiếp thu nội dung chuyên 
đề, các đơn vị đã xây dựng kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị, gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ của từng cán bộ, công 
chức. Một số đơn vị như huyện 
Hương Sơn, Can Lộc đã triển 
khai đăng ký nội dung học tập 
và làm theo Bác.

T.D
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Nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham 
gia vào các cơ quan dân cử, từ lâu 

đã trở thành yêu cầu quan trọng 
đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

quốc gia về bình đẳng giới, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa 
hiện đại hóa trong thời kỳ hội 

nhập và phát triển. Với sự thay 
đổi vượt bậc về tư duy và hành 

động của các cấp ủy, chính quyền 
địa phương đối với vị trí, vai trò 

của người phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý; công tác định hướng của 
Đảng được phát huy và tập trung 

cao độ, đảm bảo dân chủ, trong 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

Khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ 

đại biểu cơ bản đảm bảo cơ cấu; 
đặc biệt chất lượng của các nữ đại 

biểu cũng được nâng lên. 
 
Sự quan tâm của cấp ủy, 

chính quyền
Nâng cao tỷ lệ phụ nữ 

tham gia vào các cơ quan dân 
cử, công tác bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn 
được Đảng, Nhà nước ta quan 
tâm, thể chế hóa vào trong 
chính sách, pháp luật. Với 
những quy định về quyền phụ 
nữ và bình đẳng nam nữ trong 
các bản Hiến pháp, Quốc hội 
Việt Nam đã tạo dựng cho phụ 
nữ Việt Nam địa vị pháp lý rõ 

ràng là người chủ đất nước, 
có đầy đủ mọi quyền như nam 
giới, nhưng được quan tâm 
hơn vì phụ nữ là người mẹ, 
người thầy đầu tiên của con 
người, tạo điều kiện thuận lợi 
để phụ nữ phấn đấu vươn lên. 
Cùng với sự phát triển không 
ngừng của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp trong xu thế 
hội nhập khu vực và thế giới, 
sự tiến bộ và phát triển toàn 
diện của phụ nữ Việt Nam tiếp 
tục được củng cố và nâng cao 
hơn trong những năm tới, đặc 
biệt khi Quốc hội xem xét và 
thông qua Luật Bình đẳng giới 
trong năm 2006 là cơ sở pháp 
lý quan trọng và có ý nghĩa 

rất lớn đối với sự phát triển và 
tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, 
tạo điều kiện cho phụ nữ Việt 
Nam nối tiếp truyền thống 
“anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang” trước đây và 
“năng động, sáng tạo, trung 
hậu, đảm đang” trong thời 
kỳ đổi mới đất nước để đóng 
góp trí tuệ và công sức vào sự 
nghiệp CNH - HĐH đất nước, 
vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ văn minh; vì sự tiến bộ 
và phát triển của phụ nữ Việt 
Nam trong thế kỷ XXI.

Với gần 51% dân số, 
chiếm tỷ lệ hơn 50,6% lực 
lượng lao động, dù ở vị trí nào, 

NGUYỄN TRÍ LẠC
TUV, Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh

Khẳng định vai trò của nữ giới  
trong cơ quan dân cử

Trao đổi tại cuộc tập huấn nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban VSTBCPN tỉnh tổ chức
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phụ nữ cũng đều thể hiện rõ 
bản lĩnh, trí tuệ của mình, kể 
cả ở các cương vị quan trọng 
của Đảng và Nhà nước. Đặc 
biệt tại cơ quan quyền lực Nhà 
nước  Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp trong những 
hoạt động lập pháp, giám sát 
và quyết định những vấn đề 
quan trọng của đất nước, của 
địa phương qua các thời kỳ, ở 
đâu cũng có sự đóng góp tích 
cực của những phụ nữ ưu tú 
là đại biểu của nhân dân. Mỗi 
nhiệm kỳ Quốc hội, hội đồng 
nhân dân các cấp có một đặc 
thù riêng, với những thách 
thức và trách nhiệm, song mỗi 
giai đoạn phát triển của Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp đã ghi nhận những bước 
trưởng thành của nữ đại biểu 
dân cử. Việc tăng cường tỷ lệ 
nữ tham gia vào các cương vị 
lãnh đạo trong các cơ quan 
dân cử để thực hiện quyền 
lập pháp, giám sát và ra quyết 
định là một đòi hỏi khách 
quan của sự phát triển xã hội. 
Sau khi đất nước thống nhất, 
đặc biệt là sau 30 năm thực 
hiện đường lối đổi mới (1986-
2016), PNVN lại tiếp tục đóng 
góp to lớn cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội, văn hóa, 
thể thao, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng. Bước vào thời kỳ 
đổi mới, việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo, quản lý của phụ 
nữ trong cơ quan quyền lực 
Nhà nước luôn gắn liền với 
sự phát triển của đất nước và 
được xem xét dưới góc độ của 
giới cùng với việc tạo điều 
kiện cho phụ nữ vươn lên đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước;

Tại cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 
tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu 
Quốc hội đạt 26,8%, tăng 
2,71% so với khóa XIII. Có 25 
tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại 
biểu Quốc hội đạt trên 30%. 
Về tỷ lệ nữ đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
tăng hơn so với nhiệm kỳ 
trước: Cấp tỉnh đạt 26,46%, 
tăng 1,29%; cấp huyện đạt 
27,51%, tăng 2,89%; cấp 
xã đạt 26,70%, tăng 4,99%. 
Riêng đối với tỉnh ta, số lượng 
nữ được bầu vào HĐND các 
cấp được đánh giá là đảm bảo 
về số lượng, cơ cấu và chất 
lượng. Trong đó, HĐND cấp 
tỉnh có 14 người/55 đại biểu 
trúng cử (chiếm tỷ lệ 25,45%); 
HĐND cấp huyện có 124 
người/446 đại biểu trúng cử 
(chiếm tỷ lệ 27,80%; HĐND 
cấp xã, có 1.821/6.540 người 
(chiếm tỷ lệ 27,84%). 100% 
nữ đại biểu HĐND từ cấp tỉnh 
đến cấp xã có trình độ đại học 
và trên đại học. Có được kết 
quả trên ngoài sự nỗ lực phấn 
đấu của ứng cử viên, còn có 
sự vào cuộc quyết liệt của Hội 
Liên hiệp PNVN và của các 
cơ quan hữu quan thông qua 
các hoạt động tuyên truyền, 
tổ chức tọa đàm, tập huấn 
nhằm tăng cường sự tham gia 
của phụ nữ trong Quốc hội và 
HĐND các cấp.  

Việc định hướng của 
Quốc hội và HĐND các cấp 
cấp là yếu tố rất quan trọng 
đối với việc bảo đảm quyền 
của phụ nữ trong tham gia cơ 
quan dân cử “Bảo đảm có ít 
nhất 35% tổng số người trong 

danh sách ứng cử chính thức 
những ứng cử đại biểu HĐND 
là phụ nữ” (Nghị quyết số 
1132/NQ-UBTVQH13 ngày 
16/1/2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội). Điều đó đánh 
dấu sự thay đổi vượt bậc về 
tư duy và hành động của các 
cấp chính quyền địa phương 
đối với vị trí, vai trò của người 
phụ nữ trong lãnh đạo, quản 
lý nhà nước. Công tác định 
hướng thể hiện sự lãnh đạo 
tập trung cao độ của Đảng, 
không dàn trải và mất dân 
chủ. Để có định hướng tốt và 
triển khai thực hiện đúng định 
hướng, công tác quy hoạch, 
lựa chọn và đào tạo cán bộ 
nữ được cấp ủy, chính quyền 
các cấp ở tỉnh ta đặc biệt chú 
trọng. Thực tế cho thấy, hoạt 
động quy hoạch, đào tạo, lựa 
chọn và giới thiệu nhân sự 
là phụ nữ ở cơ quan, đơn vị 
hay địa phương nào được tiến 
hành thường xuyên, bảo đảm 
dân chủ và có hiệu quả thì tỷ 
lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo 
quản lý, tham gia ứng cử, bầu 
cử luôn đúng định hướng và 
đạt ở mức cao.  

Chủ động từ tổ chức Hội 
Nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, hội viên, các tầng 
lớp phụ nữ về quyền và trách 
nhiệm trong xây dựng, củng 
cố, hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân; vận động 
phụ nữ tích cực, chủ động 
tham gia hoạt động của cuộc 
bầu cử Quốc hội và HĐND 
các cấp, góp phần đảm bảo 
tỷ lệ và chất lượng phụ nữ 
tham gia Quốc hội khoá XIV 
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 
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2016-2021, Hội LHPN Hà 
Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt 
động triển khai, quán triệt các 
văn bản của Hội đồng bầu 
cử Quốc gia về công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kì 2016-2021 tới 
các cấp hội. Chỉ đạo 100% 
các huyện, thành, thị, cơ sở 
trực thuộc tổ chức quán triệt, 
phổ biến những nội dung cơ 
bản của cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp, trọng tâm là những 
điểm mới trong Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và Luật Bầu 
cử đại biểu HĐND; các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh, của địa phương. Chủ 
động giới thiệu cán bộ nữ đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn tham 
gia ứng cử. Lồng ghép tuyên 
truyền Luật Bầu cử vào các 
cuộc sinh hoạt hội; in và phổ 
biến Luật bầu cử đến các cơ 
sở Hội; tổ chức giao lưu văn 
nghệ tuyên truyền bầu cử; 
xây dựng, phát động các công 
trình chào mừng bầu cử, tổ 
chức hội thi tìm hiểu về bầu 
cử…

Xác định vai trò quan 
trọng của các cấp hội phụ nữ 
trong việc giới thiệu ứng cử 
viên, Hội LHPN Hà Tĩnh đã 
chủ động phối hợp với Ủy 
ban MTTQ tỉnh tổ chức tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của 
các cấp, ngành và người dân về 
vị trí, vai trò, năng lực của phụ 
nữ, về bình đẳng giới và công 
tác bầu cử; phối hợp trong 
tham mưu, đề xuất chính sách 
với Tỉnh ủy, xây dựng các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu 
cử quy định tỷ lệ nữ đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp; 
giới thiệu nguồn nhân sự nữ 
tham gia ứng cử. Tổ chức tập 
huấn nâng cao năng lực cán 
bộ nữ, nữ tham gia ứng cử, 
nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp. Chủ động đề 
xuất việc sắp xếp ứng cử viên 
nữ theo đơn vị bầu cử, đảm 
bảo chất lượng và cơ hội trúng 
cử cao nhất.

Vẫn còn những thách 
thức   

Tăng cường sự tham gia 
của phụ nữ trong các cơ quan 
dân cử chính là một trong 
những mục tiêu phấn đấu của 
bình đẳng thực chất vì phụ nữ 
chiếm hơn một nửa dân số. Tỷ 
lệ phụ nữ được nâng lên trong 
các cơ quan dân cử sẽ đảm 
bảo cho việc tham gia quyết 
định chính sách, đặc biệt là 
các chính sách liên quan đến 
phụ nữ, trẻ em, bình đẳng 
giới, các chính sách về bảo vệ 
quyền con người, về văn hóa, 
giáo dục, các vấn đề xã hội và 
môi trường... Mặc dù tỉ lệ phụ 
nữ tham gia QH và HĐND 
các cấp có tăng qua các nhiệm 
kỳ nhưng vẫn chưa đạt được 
yêu cầu đề ra, đòi hỏi các cơ 
quan có thẩm quyền phải có 
những bước đi vững chắc hơn 
và có những giải pháp đột phá 
mạnh mẽ hơn nữa để thực 
hiện mục tiêu đạt 35% trở lên 
nữ đại biểu QH và đại biểu 
HĐND các cấp của nhiệm kỳ 
2016-2021, như Nghị quyết 
số 11- NQ/TW của Bộ Chính 
trị đã đặt ra. 

Một trong những hạn chế 
của đa số phụ nữ là tính tự ti, 
chưa dám khẳng định vai trò 
của giới mình và chính bản 

thân mình trong xã hội, nhất là 
những vị trí lãnh đạo, quản lý. 
Về bản thân các ứng cử viên 
nữ khi được hiệp thương giới 
thiệu làm ứng cử viên đại biểu 
QH và ứng cử viên HĐND 
các cấp phải xem đây là niềm 
vinh dự, tự hào của bản thân, 
của giới, là dịp để nâng cao 
kiến thức chuyên môn và hiểu 
biết xã hội cũng như rèn luyện 
các kỹ năng cần thiết để làm 
tốt các nhiệm vụ trong cơ 
quan dân cử. Đây cũng chính 
là vấn đề đang đặt ra cho 
công tác cán bộ nữ trong các 
cơ quan dân cử ở tỉnh ta; là 
những thách thức đặt ra trong 
công tác cán bộ nữ nói chung 
và chiến lược nâng cao tỷ lệ 
phụ nữ tham gia vào các cơ 
quan dân cử nói riêng của Hà 
Tĩnh trong thời gian tới.

Với sự quyết tâm và nỗ 
lực nâng cao tỷ lệ phụ nữ 
tham gia vào các cơ quan dân 
cử, Hà Tĩnh đang từng bước 
hiện thực hóa tinh thần của 
Quyết định số 2351/QĐ-TTg 
ngày 24/12/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về 
bình đẳng giới giai đoạn 2011-
2020 và Quyết định số 1241/
QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2011- 2015; tạo điều kiện và 
cơ hội cho phụ nữ vươn lên 
khẳng định vai trò, vị trí của 
mình trong các lĩnh vực đời 
sống kinh tế - xã hội, rút ngắn 
khoảng cách bất bình đẳng 
giới, đóng góp tài năng và trí 
tuệ của mình vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của tỉnh nhà.

N.T.L
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Nhận thức rõ công tác “dân 
vận khéo” không chỉ phù hợp 

đặc trưng của giới và chức năng, 
nhiệm vụ của Hội mà còn là một 
trong những yếu tố quan trọng 

góp phần đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước và các cuộc vận 
động lớn của địa phương, trong 
nhiệm kỳ 2010-2015, Hội LHPN 

Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động cán bộ, 

hội viên phụ nữ tích cực tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị; 
tham gia xây dựng NTM và đô thị 

văn minh bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực. Từ đó, khơi dậy 

tiềm năng sức sáng tạo và phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 

hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, góp phần tích 

cực thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương.  
 

Xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ 
của mình, bám 

sát nội dung Chỉ thị 32-CT/
TU ngày 18/9/2008 của Ban 
Thường vụ Tỉnh Ủy về “tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác xây dựng mô hình “Dân 
vận khéo” trong thời gian tới, 
định hướng của Ban dân vận 

Tỉnh ủy, thời gian qua, các 
cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh đã 
tập trung chỉ đạo, vận động 
các tầng lớp phụ nữ hưởng 
ứng tích cực phong trào xây 
dựng “Mô hình dân vận khéo” 
với nhiều nội dung, giải pháp, 
cách làm cụ thể, phù hợp với 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của Hội. Vì vậy, sau 5 năm 
thực hiện Chỉ thị, các cấp Hội 
phụ nữ đã tạo được phong 
trào sâu rộng, có tính lan tỏa 
sâu sắc, xây dựng được nhiều 
mô hình, tập thể, cá nhân điển 
hình tiêu biểu trên tất cả các 
lĩnh vực phát triển kinh tế, 

văn hoá xã hội, an ninh, quốc 
phòng…

Để triển khai thực hiện 
đúng trọng tâm, trọng điểm, 
nhằm sớm phát huy hiệu quả 
tinh thần của Chỉ thị 32, Hội 
LHPN Hà Tĩnh đã lựa chọn 
các nội dung xây dựng mô 
hình “Dân vận khéo” ở các 
lĩnh vực trọng tâm như: tuyên 
truyền thực hiện chỉ thị, nghị 
quyết, chính sách pháp luật 
của Đảng, Nhà nước và nhiệm 
vụ địa phương; các nhiệm vụ 
xây dựng - phát triển kinh tế; 
đặc biệt chú trọng thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,  
nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo” 

trong các cấp Hội phụ nữ  
MAI THỦY

Phụ nữ Thạch Hà tham gia xây dựng nhà  ở cho hội viên nghèo
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các nội dung cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân 
cư”, phòng chống TNXH, xây 
dựng và bảo vệ môi trường 
“xanh-sạch-đẹp”, gắn với các 
phong trào thi đua của Hội để 
xây dựng các mô hình cụ thể.

Trên lĩnh vực phát triển 
kinh tế, mô hình “Dân vận 
khéo” đã khơi dậy tinh thần 
lao động cần cù, sáng tạo của 
hội viên phụ nữ, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao đời 
sống. Các cấp Hội phụ nữ đã 
tích cực tuyên truyền các tầng 
lớp phụ nữ tham gia các chủ 
trương phát triển kinh tế của 
tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội đã phát 
động các phong trào thi đua: 
Phụ nữ giúp nhau phát triển 
kinh tế gia đình; phụ nữ tích 
cực tham gia xây dựng NTM 
gắn với xây dựng gia đình 5 
không 3 sạch; giúp hộ nghèo 
có địa chỉ; chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi, thành lập 
các mô hình liên doanh liên 
kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. 
Trong 5 năm, các cấp Hội đã 
xây dựng được 2.025 mô hình 
dân vận khéo trên lĩnh vực 
kinh tế. Nhiều mô hình điển 
hình, thực hiện hiệu quả và 
tạo sức lan tỏa sâu rộng như: 
mô hình quỹ tài chính quy mô 
nhỏ giúp phụ nữ thoát nghèo; 
mô hình giúp hộ nghèo có địa 
chỉ; mô hình phụ nữ làm kinh 
tế giỏi... 

Thực hiện “dân vận khéo” 
trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, 
các cấp hội tập trung tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội 
viên phụ nữ tham gia có hiệu 
quả phong trào xây dựng làng 
xã văn hoá, đơn vị văn hoá, 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư”; phong trào xây 
dựng NTM, cuộc vận động 
xây dựng gia đình 5 không 
3 sạch, xây dựng khu dân cư 
mẫu, xã “3 không”, thực hiện 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước như: xoá đói 
giảm nghèo, dân số kế hoạch 
hoá gia đình. Nhiều mô hình 
“dân vận khéo” đã ra đời và 
phát huy hiệu quả thiết thực 
như: không sinh con thứ 3, 
không có tệ nạn xã hội, không 
có bạo lực gia đình, gia đình 
5 không 3 sạch; chi hội xanh 
sạch, đẹp; các mô hình uống 
nước nhớ nguồn, đền ơn đáp 
nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Những năm qua, Ban 
thường vụ Hội LHPN tỉnh 
cũng thường xuyên đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt 
động; đẩy mạnh tập hợp, thu 
hút hội viên; tăng cường kiểm 
tra, giám sát; nhân rộng các 
mô hình, điển hình tiên tiến, 
những cách làm hay; tiếp tục 
duy trì và nhân rộng các mô 
hình thí điểm phụ nữ tôn giáo, 
phụ nữ cao tuổi, nữ quản lý 
lãnh đạo, nữ thanh niên, nữ 
doanh nghiệp; đa dạng hoá 
các loại hình sinh hoạt. 117 
mô hình dân vận khéo trên 
lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị được ra đời và 
hoạt động có hiệu quả, khẳng 
định sự nỗ lực vượt bậc của 
các cấp Hội trong thời gian 
qua.  

Từ việc triển khai thực 
hiện có hiệu quả phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”, nhận 
thức và trách nhiệm về công 
tác vận động phụ nữ trong 

các cấp Hội được nâng lên rõ 
rệt. Mỗi một phong trào, mỗi 
hoạt động đều được xuất phát 
từ nhu cầu thiết thực với hội 
viên phụ nữ; phù hợp với từng 
đặc điểm tình hình của địa 
phương nên tránh được được 
hình thức; cán bộ Hội làm việc 
ngày càng khoa học, nhiệt tình 
và luôn sâu sát với hội viên 
phụ nữ. Trong 5 năm qua, tỷ 
lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt 
Hội thường xuyên ngày càng 
tăng, chất lượng hội viên ngày 
càng cao; nhận thức của hội 
viên phụ nữ được nâng cao. 
Nhìn chung chị em đã hiểu và 
thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; hạn 
chế tình trạng phụ nữ vi phạm 
pháp luật và tệ nạn xã hội. 
Đặc biệt, trong thời gian qua, 
sự cố môi trường biển làm 
ảnh hưởng lớn đến phát triển 
kinh tế - xã hội và gây bất ổn 
về trật tự an toàn xã hội của 
địa phương. Nhiều chị em phụ 
nữ đã phát huy cao vai trò của 
mình trong tuyên truyền, vận 
động gia đình, người thân và 
cộng đồng thực hiện tốt chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 
góp phần ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương. Tại cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội Khóa XIV và 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021, tỷ lệ phụ nữ đi 
bầu cử đạt 100%. 

Trong thời gian tới, trước 
yêu cầu nhiệm vụ mới, phong 
trào “dân vận khéo” của Hội 
Phụ nữ sẽ đổi mới về nội 
dung và phương thức thực 

(Xem tiếp trang 32)
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Là cơ quan Thường trực Ban VSTBCPN 
tỉnh, Sở Lao động - TBXH đã luôn chủ 
động phối hợp với Hội LHPN tỉnh tham 

mưu ban hành nhiều văn bản, nhiều hoạt động, 
trong đó có chương trình mục tiêu Quốc gia 
về bình đẳng giới. Trong quá trình triển khai 
thực hiện Ngành Lao động - TBXH và Hội 
LHPN đã phối hợp trong tham mưu để tổ chức 
các hoạt động, trong đó đánh giá các mục tiêu 
chung của chương trình để tìm ra giải pháp, 
đặc biệt chú trọng đến mục tiêu “Giảm khoảng 
cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc 
làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo 
ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ người 
dân tộc  thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, 
thị trường lao động”. Công tác đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm, chăm lo lợi ích của người 
lao động được chú trọng, trong đó quan tâm 
hơn đến lao động nữ, với quan điểm mọi người 
lao động phải có việc làm và đặc biệt là lao 
động nữ.

Ở Hà Tĩnh hiện nay, lao động nữ chiếm 

trên 50%, là đối tượng “yếu thế” hơn khi có 
chức năng kép vừa sản xuất ra của cải vật chất, 
tinh thần vừa phải tái sản xuất dân số. Để lao 
động nữ được tạo điều kiện, bình đẳng về mọi 
cơ hội, có việc làm và việc làm phù hợp với 
trình độ, có thu nhập cao, Chiến lược, Chương 
trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2011-2020 của tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra mục tiêu 
“Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động, việc 
làm, giảm dần khoảng cách giới  trong lĩnh vực 
lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của 
phụ nữ, nhất là phụ nữ  nghèo ở nông thôn, phụ 
nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn 
lực kinh tế, thị trường lao động”.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, tỷ 
lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đến tháng 9/2016 
đạt 21,4%/ 35% KH giai đoạn. Tỷ lệ lao động 
nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề 
và chuyên môn kỹ thuật đến nay đạt 44,76% 
so với 40 % kế hoạch và đang phấn đấu đạt 
50% vào năm 2020. 

Công bằng trong lao động, việc làm
NHẰM CẢI THIỆN VỊ THẾ KINH TẾ CỦA PHỤ NỮ

 HÀ THỊ LỰU

Đảng và Nhà nước ta từ lâu 
đã công nhận bình đẳng giới là 
một nhân tố quan trọng đối với sự 
phát triển bền vững của đất nước, 
vì vậy đã ban hành nhiều văn bản 
quan trọng nhằm đem lại cơ hội 
và sự đối xử bình đẳng trong đời 
sống và việc làm cho tất cả mọi 
người trong xã hội, đặc biệt là cho 
phụ nữ. Trong đó, việc xóa bỏ bất 
bình đẳng giới trong lao động, 
việc làm nhằm cải thiện tình trạng 
và vị thế kinh tế của người phụ nữ 
là một trong những chính sách 
được Đảng và Nhà nước quan tâm 
thực hiện trong thời gian qua. Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh tạo việc làm cho nhiều lao động nữ. Ảnh: P.V
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Toàn cầu hóa về kinh tế đòi hỏi tỉnh Hà 
Tĩnh phải đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với thành tựu khoa 
học và công nghệ tiên tiến. Vì vậy, người lao 
động, trong đó có lao động nữ, cần nâng cao 
trí tuệ,  trình độ  học vấn, kiến thức để thực 
hiện cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất, sử dụng 
thông tin điện tử, để tiếp cận với các thành tựu 
khoa học trên thế giới, có kiến thức đa dạng  
đáp ứng công việc chuyên môn, cũng như 
thêm cơ hội có việc làm. 

Nhằm giải quyết tốt vấn đề đảm bảo bình 
đẳng giới trong lao động, việc làm góp phần 
quan trọng vào ổn định, tăng trưởng phát triển 
kinh tế một cách bền vững, trong thời gian tới 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự quan tâm lãnh 
đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi 
cá nhân đối với việc thực hiện các nội dung, 
mục tiêu chương trình quốc gia về bình đẳng 
giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực 
đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nữ trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ 
chức các lớp tập huấn, huấn luyện An toàn lao 
động, triển khai các luật Doanh nghiệp, Luật 
Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã 
hội, Luật An toàn Lao động cho người đứng 
đầu các doanh nghiệp, người quản lý các lao 
động và cho người lao động, đặc biệt là nữ 
nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, thông tin 
về các quyền của lao động nữ, các chính sách 
cho lao động nữ. Tuyên truyền, kêu gọi, động 
viên phụ nữ vượt qua giới hạn, tự vươn lên để 
đạt bình đẳng giới trong lao động, việc làm. 

Thứ ba, tăng cường lồng ghép giới trong 
xây dựng và triển khai thực hiện chương trình 
giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm của 
tỉnh và các địa phương. Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp về tạo việc làm cho phụ nữ; ban hành 
chính sách ưu đãi khuyến khích các cơ quan, 
doanh nghiệp tuyển lao động nữ vào làm việc.

Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ 
tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm, 
xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động; tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện đề án “Đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn đến năm 2020”; phối 

hợp, lồng ghép các nguồn lực từ các chương 
trình, dự án nhằm đảm bảo cho mọi người dân 
có điều kiện và nhu cầu đều được học nghề, 
được bố trí việc làm.

Thứ năm, tăng cường đào tạo kỹ năng 
khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp 
cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 
(nhỏ và vừa); nâng cao kỹ năng, cách thức 
quản lý, kinh doanh, phát triển các ngành nghề 
tiểu thủ - công nghiệp, chế biến nông sản, sản 
xuất hàng tiêu dùng cũng như phát triển các 
dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dân cư 
ở nông thôn; tạo môi trường cho phụ nữ lập 
nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động nữ để phát hiện xử lý các sai phạm trong 
áp dụng của Luật, thực hiện chính sách phân 
biệt với lao động trong đơn vị, giữa thành thị 
và nông thôn, trong thị trường lao động nhằm 
đưa  ra giải pháp tạo sự bình đẳng. 

Thứ bảy, tạo điều kiện để nhân rộng các 
điển hình doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động nữ tiêu biểu trong thực hiện tốt các chính 
sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thai sản 
và các chính sách liên quan đến giới tính của 
lao động nữ. Có chính sách hỗ trợ giới thiệu, 
quảng bá các sản phẩm, mặt hàng của các 
doanh nghiệp, đơn vị giải quyết việc làm cho 
lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện bình đẳng giới phải đồng bộ 
trên các mặt, trong đó bình đẳng về việc làm 
và thu nhập là yếu tố quyết định trong chương 
trình bình đẳng giới, là thước đo phản chiếu 
tiến bộ xã hội. Với những chủ trương và định 
hướng đúng của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc 
của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, mỗi gia đình và cá nhân, tin rằng 
việc đảm bảo bình đẳng giới trong lao động - 
việc làm sẽ tiếp tục được duy trì và thực hiện 
tốt hơn nữa trên địa bàn tỉnh trong thời gian 
tới, tạo điều kiện cho lao động nữ bình đẳng về 
mọi cơ hội, có việc làm và việc làm phù hợp 
với trình độ, có thu nhập cao, là yếu tố quyết 
định để lao động nữ khẳng định chính mình 
với gia đình và xã hội. 

H.T.L
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Câu hát đó trong Bài ca 
người phụ nữ Việt Nam của nhạc 
sỹ Nguyễn Văn Tý đã phần nào 
nói tên tính cách của người phụ 
nữ Việt. Trong thời đại hiện nay, 
người phụ nữ không chỉ chăm chỉ 
như xưa mà còn tự tin, bản lĩnh, 
thể hiện là người phụ nữ thế kỉ 
mới, tiên phong, đi đầu trong phát 
triển kinh tế.

1. Chị Trần Thị Khang, 
Giám đốc HTX An Khang, 
xã Phúc Trạch, Hương Khê: 

Dám nghĩ dám làm để 
thuyết phục chồng con ủng 
hộ  

Năm 2012, sau chặng 
dài phát triển mô hình trang 
trại gia đình, tôi đã đứng ra 
thành lập HTX Chăn nuôi 
An Khang; tuyên truyền, vận 
động 7 thành viên trước đây là 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tham gia. 
Từ sau khi thành lập HTX, 
đàn lợn của gia đình tôi luôn 
duy trì ở mức 200 con. Năm 

2014, khi chính quyền địa 
phương vận động bà con xây 
dựng mô hình nuôi 500 con 
lợn liên kết với doanh nghiệp, 
tôi lại thử sức. Được hỗ trợ 
về kỹ thuật, quy trình chăm 
sóc, phòng trừ dịch bệnh, 500 
con lợn đã xuất chuồng thành 
công, mang lại lợi nhuận trên 
80 triệu đồng... Cùng với thả 
cá, nuôi gà thịt, vịt lấy trứng 
và trồng cam, bưởi, hàng năm, 
trang trại mỗi năm lãi ròng 
300 - 400 triệu đồng, tạo việc 
làm thường xuyên cho 4 lao 
động với mức thu nhập bình 
quân 3,5 triệu đồng/tháng.

Biết xây dựng mô hình 
phát triển đã khó, chị em phụ 
nữ làm chủ càng khó, vì vậy 
khi bắt đầu đầu tư bất cứ cây 
con gì chị em nên chú trọng 
liên kết đầu ra cho sản phẩm, 
mạnh dạn, kiên trì, dám chịu 
thất bại, dám đương đầu với 
khó khăn. 

Và muốn làm mô hình, 
người phụ  nữ phải tự tin, 
dám nghĩ dám làm. Như vậy 
mới thuyết phục được chồng 
con ủng hộ. Đồng thời phải 
biết nắm bắt thời cơ, cố gắng 
vươn lên, tận dụng chính 
sách, chương trình hỗ trợ để 
có tiền đề phát triển; phải biết 
khai thác tối đa tiềm năng, lợi 
thế và không ngừng học hỏi, 
tìm tòi, phấn đấu đạt mục tiêu 
đề ra... 

2. Chị Nguyễn Thị Lê, 
thôn 8, xã Cẩm Lạc, Cẩm 
Xuyên:

Mạnh dạn mở mang sản 
xuất chung vai lo cuộc sống 
gia đình

Chồng tôi là công nhân 
Công ty phân bón Nghệ Tĩnh, 
một mình anh làm nuôi cả gia 
đình vất vả, khó khăn. Sau 
nhiều lần suy nghĩ, cân nhắc 
chúng tôi quyết tâm làm trang 
trại. Bắt đầu 2010, chúng tôi 
mạnh dạn vay 100 triệu của 
Ngân hàng CSXH, vay mượn 
thêm bên ngoài nuôi lợn, 
hươu, trồng tràm, cam, bưởi 
và thầu lại đập nước của xã để 
thả cá… 

Đến nay, trang trại gia 
đình đã nuôi 7 con hươu, 150 
lợn; thả 4ha cá trắm, mè, tràu 
và trồng hàng trăm gốc cam, 
chanh… Chỉ tính riêng từ đầu 
năm đến nay, chúng tôi thu về 

“PHỤ NỮ VIỆT NAM
VỐN HAY LAM HAY LÀM”
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60 triệu từ nuôi cá, 240 triệu 
từ xuất lứa lợn… 

Ngoài làm trang trại, tôi 
cũng đang tham gia công tác 
Hội LHPN xã, vừa làm công 
việc của tổ chức Hội vừa phát 
triển kinh tế, 2 vai 2 gánh thực 
sự không dễ dàng. Nhưng tôi 
vẫn luôn cố gắng để vừa hoàn 
thành việc nước vừa đảm bảo 
việc nhà và cùng chồng nuôi 
dạy con ngoan. 

3. Chị Phan Thị Bảy, 
HTX rau, củ quả Thạch 
Văn, Thạch Hà: 

Làm chủ sản xuất giúp 
chúng tôi tự tin trong xã hội

HTX chúng tôi thành lập 
năm 2014, hiện có 25 thành 
viên thuộc 8 gia đình tham 
gia. Được nhận sự hỗ trợ của 
chương trình 135 dành cho xã 
bãi ngang, hỗ trợ cải tạo đất 
trên cát; được Hội LHPN xã 
đứng ra thành lập và sự hỗ trợ 
từ Trung ương hội, Tỉnh hội 
về tiền mặt, máy cày, tập huấn 
kiến thức... nên chúng tôi yên 
tâm hơn trong sản xuất. Sản 

xuất rau xanh trên cát trắng 
là chuyện tưởng như không 
thể. Khi bắt đầu làm, chị em 
ai cũng hoang mang và lo lắng 
nhưng rồi có làm, có va vấp 
thì mới trưởng thành và quyết 
tâm lại càng cao.

Là người dân vùng cát 
trắng, sinh sống ở đây bao 
đời, chúng tôi phải bám cát 
mà sống. Dự án trồng rau, củ 
quả thực sự là “cứu tinh” cho 
chị em. Ban đầu, chỉ là một 
tổ hợp với 6 gia đình tham 
gia, nhưng nay, khi nhận ra 
những hướng đi có triển vọng 
nên chúng tôi đã hình thành 
được HTX và gia nhập thêm 
thành viên. Sản phẩm rau củ 
quả công nghệ cao trên cát 
của HTX nhiều năm qua đã 
được tham gia các sân chơi thị 
trường khá rộng lớn. Đầu tiên 
là được trưng bày sản phẩm 
tại Lễ hội ẩm thực truyền 
thống tỉnh vào năm 2014, tiếp 
đó là các cuộc hội chợ, triển 
lãm trong và ngoài tỉnh. “Đây 
không chỉ là cơ hội quảng bá 
sản phẩm mà còn là sân chơi 
để người phụ nữ nông thôn 
rèn luyện tư duy về thị trường 
và ngày càng năng động, 
nhạy bén trong sản xuất, kinh 
doanh. Đối với riêng cá nhân 
tôi còn được tham gia rất 
nhiều diễn đàn chia sẻ cách 
làm, kinh nghiệm, từ đó ngày 
càng tự tin, phấn khởi.

4. Chị Nguyễn Thị 
Hương, thôn Yên Ngư, xã 
Xuân Yên, Nghi Xuân

Điểm tựa cho gia đình 
trong những thời điểm gian 
khó nhất.

Ngày trước, tôi phụ ông 
nhà đi biển, rồi về đi chợ bán 
sản vật từ biển. Tháng nào trời 
đẹp, đi được nhiều thì 20, 25 
chiều; tháng mùa mưa thời tiết 
xấu đi 10, 15 chiều; mỗi chiều 
được 10kg - 20kg các loại… 
mang đi bán có phiên được 
700.000 đồng - 1.000.000 
đồng. Nhưng từ ngày xảy 
ra sự cố môi trường biển, cá 
không bán được, thuyền nằm 
ở nhà là chính. Nguồn thu 
nhập chính của cả nhà trông 
chờ vào cá nay mất hết, chúng 
tôi mong chính sách hỗ trợ của 
nhà nước sớm được triển khai 
để cuộc sống được ổn định, 
có thêm nguồn vốn chuyển 
hướng đầu tư, buôn bán cái 
khác… Trước mắt, tôi đã chủ 
động phát triển chăn nuôi để 
cải thiện cuộc sống và động 
viên chồng kiên trì, tin tưởng 
vào các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước, tỉnh nhà. Mình là 
phụ nữ, phải biết làm điểm 
tựa cho gia đình trong những 
thời điểm gian khó nhất.

Thu Hà (thực hiện)
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Hiểu theo một 
khái niệm cụ 
thể, bạo lực trên 

cơ sở giới là một hình thức 
phân biệt đối xử; bạo lực 
nhằm vào một hoặc nhiều 
người vì họ là phụ nữ hoặc 
gây ra sự mất công bằng đối 
với phụ nữ. Bạo lực giới bao 
gồm các hành động gây đau 
đớn về thể xác, tinh thần 
hay tình dục; sự đe dọa thực 

hiện những hành động này; 
cố tình cưỡng bức hay tước 
đoạt tự do của phụ nữ hoặc 
trẻ em gái dưới các hình thức 
khác nhau. 

Bạo lực gia đình (chủ 
yếu là bạo lực giới) đã và 
đang gây ra nhiều hậu quả 
nghiêm trọng, trước hết 
là vi phạm nghiêm trọng 
đến quyền con người, đến 
danh dự, nhân phẩm và 

tính mạng của mỗi cá nhân. 
Bạo lực gia đình làm xói 
mòn đạo đức và ảnh hưởng 
đến thế hệ tương lai. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy ở 
nhiều gia đình, thế hệ con 
đã lặp lại hành vị bạo lực 
gia đình mà khi còn nhỏ 
chúng được chứng kiến. 
Bạo lực gia đình đang là 
nguy cơ gây tan vỡ và suy 
giảm sự bền vững của gia 
đình Việt Nam. Bên cạnh 
những hậu quả trực tiếp về 
chi phí chăm sóc và phục 
hồi sức khoẻ nạn nhân và 
gia đình; ngăn chặn xung 
đột, điều tra, truy tố, xét 
xử… còn nhiều chi phí gián 
tiếp khác về kinh tế xã hội 
như tăng tình trạng bệnh 
tật, tự tử; mất khả năng 
tham gia lao động sản xuất.

Bạo lực gia đình xảy ra 
do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Trong đó, bất bình 
đẳng giới là nguyên nhân 
gốc rễ gây ra bạo lực nam/
chồng đối với nữ/người vợ 
trong gia đình. Trong gia 
đình, người phụ nữ thường 

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ
CẦN CAM KẾT MẠNH MẼ VÀ  

SỰ THAM GIA TÍCH CỰC

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (hình thức chủ yếu của bạo lực gia đình) là biểu hiện của 
quan hệ quyền lực bất bình đẳng về mặt lịch sử giữa nam giới và phụ nữ, dẫn tới tình trạng nam giới 
thống trị và phân biệt đối xử với phụ nữ. Bạo lực đối với phụ nữ là một trong những cơ chế xã hội căn 
bản mà qua đó phụ nữ bị đặt vào địa vị phụ thuộc so với nam giới... Phòng chống bạo lực gia đình 
nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nói riêng là trách nhiệm chung của tất cả các cấp, 
ngành, đoàn thể đồng thời đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của tất cả những người 
tham gia thực hiện chương trình hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực giới.

Những câu chuyện bạo lực gia đình được chuyển tải qua những 
tiểu phẩm tại cuộc thi Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc được tổ chức 
vào tháng 6/2016

VŨ DŨNG
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có vị thế và quyền lực không 
ngang bằng với nam giới, 
không có quyền tham gia 
vào các quyết định trong 
gia đình, khiến họ dễ bị bạo 
lực do nam giới gây ra. Khó 
khăn về kinh tế cũng là một 
trong những nguyên nhân 
có thể dẫn tới bạo lực gia 
đình vì khó khăn về kinh 
tế thường tạo ra các áp lực, 
căng thẳng, bế tắc đối với 
thành viên gia đình và do đó 
dễ dẫn tới các mâu thuẫn, 
tranh chấp nếu không biết 
cách xử lý phù hợp có thể 
gây nên bạo lực gia đình. 
Tuy nhiên không phải cứ có 
khó khăn về kinh tế là nhất 
thiết có bạo lực gia đình. 
Thực tế cho thấy nhiều gia 
đình có mức sống, thu nhập 
thấp nhưng gia đình vẫn hòa 
thuận và ngược lại có những 
gia đình khá giả nhưng bạo 
lực vẫn xảy ra. Công tác 
tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình còn hạn chế. Trình 
độ nhận thức và sự hiểu biết 
về pháp luật của nhân dân 
còn thấp cũng là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng bạo 
lực gia đình. Ngoài ra, do 
thiếu hiểu biết về pháp luật 
nên nhiều người cho rằng 
cha mẹ có quyền đánh đập, 
chửi mắng con cái, chồng 
có quyền đánh vợ… Nhiều 
phụ nữ cũng không nhận 
thức được đầy đủ quyền 
của mình, hoặc có tính cam 
chịu nên không dám đấu 
tranh, nhẫn nhục chịu đựng. 
Các tệ nạn xã hội như rượu 
chè, cờ bạc, nghiện hút, mại 
dâm; ngoại tình, ghen tuông; 

sự quan tâm của cộng đồng 
tới phòng, chống bạo lực 
gia đình còn chưa đầy đủ… 
cũng là những nguyên nhân 
trực tiếp dẫn tới bạo lực giới.

Những năm qua, Đảng 
và Nhà nước ta đã dành nhiều 
sự quan tâm trong đấu tranh 
xóa bỏ bạo lực gia đình - bạo 
lực giới, nhưng thực trạng 
này vẫn diễn ra dưới các 
hình thức và mức độ khác 
nhau, gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng, ảnh hưởng 
tới sự phát triển kinh tế- xã 
hội, làm phương hại đến các 
quyền cơ bản của con người. 
Quá trình tổng kết việc thực 
hiện chính sách, pháp luật có 
liên quan về phòng, chống 
bạo lực gia đình cho thấy 
các quy định này còn nhiều 
hạn chế và chưa hiệu quả 
khi áp dụng vào mối quan hệ 
đặc thù gia đình, cụ thể như: 
chưa xác định rõ trách nhiệm 
quản lý nhà nước về phòng, 
chống bạo lực gia đình; 
chưa có quy định cụ thể về 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức của công dân 
trong ngăn ngừa bạo lực gia 
đình và các quy định mang 
tính đặc thù để giáo dục, 
xử lý nghiêm minh đối với 
người gây bạo lực để họ thay 
đổi hành vi theo hướng tích 
cực… Chính vì vậy việc ban 
hành Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình là rất cần thiết 
nhằm thể chế hóa các quan 
điểm, chủ trương của Đảng, 
khắc phục những hạn chế 
trong các quy định của pháp 
luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình, đồng thời thể hiện 
quyết tâm của Nhà nước ta 

trong việc thực hiện các cam 
kết quốc tế về các vấn đề có 
liên quan.

Phòng chống bạo lực 
gia đình nói chung và bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái nói riêng là trách 
nhiệm chung của tất cả các 
cấp ngành, đoàn thể và đòi 
hỏi sự cam kết mạnh mẽ, sự 
tham gia tích cực của tất cả 
các địa phương, tổ chức, đơn 
vị, cũng như những người 
thực hiện chương trình hành 
động Quốc gia về Phòng 
chống bạo lực giới.  Theo đó, 
để giảm thiểu tình trạng bạo 
lực gia đình, nhất là đối với 
phụ nữ, trẻ em gái, cần có sự 
phối hợp giữa các cấp, ngành 
liên quan. Các cấp ủy đảng, 
chính quyền địa phương coi 
đây là nội dung quan trọng 
trong các chương trình, 
kế hoạch công tác thường 
xuyên. Hàng năm vào ngày 
25.11, hưởng ứng Ngày Thế 
giới xóa bỏ nạn bạo lực đối 
với phụ nữ, cần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ và nhân dân về 
công tác phòng, chống bạo 
lực gia đình, thực hiện bình 
đẳng giới. Đồng thời khẳng 
định vai trò, vị trí, trách 
nhiệm của gia đình và cộng 
đồng xã hội trong việc xây 
dựng gia đình Việt Nam 
thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Qua 
đó, tăng cường công tác chỉ 
đạo của các cấp, các ngành, 
đoàn thể, các tổ chức xã hội 
về phòng, chống bạo lực gia 
đình.

(Xem tiếp trang 38)
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Là một lát cắt trong trong 
chuỗi hoạt động của Đề án giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi 
sinh, thời gian qua hoạt động 
tôn vinh những gia đình có con 
một bề là gái nhưng có tấm lòng 
hiếu thảo, thực sự là chỗ dựa 
vững chắc cho bố mẹ vào độ tuổi 
xế chiều đã tạo hiệu ứng tích cực 
trong thực hiện bình đẳng giới

Từ hội nghị biểu dương
Từng tham dự hội nghị 

gặp mặt biểu dương các cặp 
vợ chồng điển hình trong 
công tác DS - KHHGĐ và 

trẻ em gái chăm ngoan, học 
giỏi ở một số địa phương, ấn 
tượng trong tôi không chỉ là 
những lời tâm sự tự đáy lòng, 
những giọt nước mắt xúc 
động, mà trên tất cả là sự cảm 
phục nghị lực vượt bậc của 
các em gái trong quá trình 
vươn lên khẳng định mình 
trên mọi lĩnh vực cuộc sống. 
Các em thực sự là những đóa 
hoa tươi thắm, là niềm tự hào 
và cũng là minh chứng đầy 
thuyết phục để tư tưởng trọng 
nam khinh nữ dần trở nên mờ 
nhạt sau những lũy tre làng.

Em Uông Thị Tố Uyên, 
học sinh trường THCS Phan 
Huy Chú (Thạch Hà) cho 
biết: “Dù chỉ có 2 con gái 
nhưng bố mẹ em vẫn quyết 
định không sinh thêm con để 
có điều kiện nuôi dạy tốt hơn. 
Chính vì để đáp đền tình yêu 
thương ấy, ngoài thời gian 
dành để đỡ đần bố mẹ công 
việc nhà, chúng em luôn phấn 
đấu hết mình trong học tập để 
năm nào em cũng dành được 
danh hiệu học sinh giỏi”.

Tấm lòng hiếu thảo với 
bố mẹ, ý thức vươn lên khẳng 

Khi con gái là điểm tựa
THÚY NGỌC

Tăng cường công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính 
khi sinh
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định mình để chứng minh với 
mọi người rằng con gái cũng 
không thua kém con trai, 
thậm chí còn ngoan hơn đã là 
yếu tố để Nguyễn Thị Hạnh 
lớp 9A trường THCS Trà 
Linh (Can Lộc) không ngừng 
cố gắng. Hạnh tâm sự: “Hoàn 
cảnh gia đình đã khiến bố mẹ 
em không được học hành đến 
nơi đến chốn, phải vất vả với 
bao nghề mưu sinh mà cũng 
không hết khó khăn. Chính vì 
thể, bỏ qua những lời khuyên 
của 2 bên nội ngoại, những 
lời ra tiếng vào của anh em, 
bạn bè khi nói về quan điểm 
phải có con trai để nối dõi, bố 
mẹ em quyết tâm làm lụng 
để nuôi 2 con gái nên người. 
Câu nói của bố mẹ: đối với 
chúng tôi dù gái hay trai cũng 
không quan trọng, điều mà 
tất cả những người bậc làm 
cha mẹ cần là mình có những 
đứa con ngoan học giỏi đã in 
sâu vào tâm hồn chúng em. 
Noi gương người chị chăm 
ngoan học giỏi nay đã trưởng 
thành, thời gian qua em luôn 
phấn đấu hết mình trong học 
tập, rèn luyện và tu dưỡng”.

Những giải thưởng học 
sinh giỏi trường, giỏi huyện 
ở các môn toán, toán qua 
mạng, giải toán trên máy tính 
casio, sinh học cùng với sự 
mạnh dạn, tự tin của Hạnh 
trong các hoạt động xã hội đã 
thực sự là món quà vô giá đối 
với bậc sinh thành. Thời gian 
đã minh chứng cho những 
suy nghĩ đúng đắn của đôi 
vợ chồng nghèo năm xưa để 
đến hôm nay không khí hạnh 
phúc của gia đình Hạnh đã 

thực sự là niềm mơ ước của 
biết bao người dân ở vùng 
quê Phú Lộc.

Chị Trần Thị Bích - Giám 
đốc Trung tâm dân số Can 
Lộc cho biết: “Đề án giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính 
khi sinh có rất nhiều hoạt 
động, nhưng xác định tầm 
quan trọng của công tác tuyên 
truyền, nên ngoài các hoạt 
động truyền thông thay đổi 
hành vi, thời gian qua Can 
Lộc đã đặc biệt quan tâm đến 
hoạt động vinh danh những 
gia đình tiêu biểu sinh con 
một bề là gái biết vươn lên 
làm kinh tế giỏi. Những điển 
hình tại hội nghị, chính là 
những bằng chứng đầy thuyết 
phục có tác động sâu sắc 
đến suy nghĩ, nhận thức của 
người dân về giáo dục bình 
đẳng giới”.

Đến những tấm gương 
giữa đời thường

Trong những chuyến đi 
của mình, tôi đã có dịp đến 
với nhiều địa phương, gặp 
gỡ những điển hình, chứng 
kiến niềm vui, những nụ cười 
rạng ngời hạnh phúc của của 
các cặp vợ chồng già khi có 
con gái là điểm tựa. Trên 80 
tuổi, bước chân đã không 
còn vững nhưng bà Phan Thị 
Hạnh ở xóm Mỹ Lộc (Xuân 
Viên) vẫn được con cháu dìu 
đến buổi sinh hoạt chuyên đề 
của ngành dân số. Bà vui lắm 
bởi hôm nay các con bà được 
tôn vinh là một trong những 
gia đình điển hình khi con 
gái làm điển tựa. Bà cho biết: 
“Vợ chồng tôi đã trên 80 tuổi 
lại không có trai để nối dõi 

tông đường nhưng tôi không 
buồn vì điều đó. Mấy đứa 
con gái của tôi dù lấy chồng 
xa hay gần vẫn luôn là niềm 
vui, là nguồn động viên an 
ủi của bố mẹ. Chúng tôi có 
được tuổi thọ như ngày hôm 
nay cũng nhờ sự hiếu thảo 
của các cháu”.

Chủ tịch UBND xã Xuân 
Viên - Nguỵ Khắc Phúc cho 
biết: “Hiện trên địa bàn toàn 
xã có 5 gia đình con gái là 
điểm tựa về già cho bố mẹ và 
17 cặp vợ chồng sinh con 1 bề 
là gái chăm ngoan, học giỏi. 
Nhưng cũng có không ít gia 
đình đang phải đối mặt với 
nỗi lo khi con trai ham chơi, 
đua đòi, có con trai nhưng khi 
về già lại không người chăm 
sóc. Đó chính là những dẫn 
chứng thuyết phục mang lại 
hiệu quả rõ nét nhất trong 
công tác tuyên truyền”.

Hơn cả những bài diễn 
thuyết dài dòng, những tấm 
gương phụ nữ giỏi giang 
trong cuộc sống, những hoàn 
cảnh gia đình có con gái là chỗ 
dựa vững chắc cho cha mẹ ở 
tuổi xế chiều, hay từ nhưng 
câu chuyện đời thường về 
niềm khao khát, sự phấn đấu 
không mệt mỏi của các bé 
gái trong học tập, tu dưỡng, 
trong việc khẳng định sự bình 
đẳng giữa nam và nữ… đã là 
một trong những cách tuyên 
truyền thuyết phục, hiệu quả, 
góp phần xóa bỏ những định 
kiến lạc hậu về tư tưởng trọng 
nam khinh nữ. 

T.N
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Ngay sau khi Kế hoạch số 354/
KH-UBND triển khai Tháng hành động 
vì bình đẳng giới và phòng chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2016 của UBND 
tỉnh được ban hành, các ban, ngành 
đã vào cuộc và hưởng ứng tích cực. 
Điều đó thể hiện trách nhiệm ngày 
càng cao của toàn xã hội đối với sự tiến 
bộ, bình đẳng của phụ nữ.

Chủ đề được lựa chọn 
năm nay là “Chung 
tay xóa bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em gái” 
đã cho thấy một thực trạng 
đáng báo động ở hầu hết các 
quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam. Theo số liệu điều 
tra quốc gia về bạo lực gia đình 
đối với phụ nữ năm 2010, 58% 
từng chịu ít nhất một hình thức 

bạo lực thể chất, tinh thần, tình 
dục trong đời; trung bình mỗi 
năm có khoảng 1.000 vụ xâm 
hại tình dục trẻ em gái.  Đây 
được coi là những trở ngại lớn 
trong tiến trình xóa bỏ bất bình 
đẳng giới. 

Ở tỉnh ta, những năm 
qua, các sở, ban, ngành, địa 
phương đã có nhiều nỗ lực 
trong công tác này, tuy nhiên, 
tình trạng bất bình đẳng giới, 
bạo lực với phụ nữ và trẻ em 
gái vẫn diễn ra khá phổ biến. 
Trong tháng hành động năm 
nay, chủ đề được chọn nhằm 
huy động sự tham gia mạnh 
mẽ của các cơ quan, tổ chức 
và mọi người dân, đặc biệt là 
nam giới.

Bà Hà Thị Lựu – Ủy viên 
Thường trực Ban VSTBPN 

tỉnh cho biết: “Với vai trò chủ 
trì, phối hợp cùng các sở, ban, 
ngành trong việc triển khai 
chương trình hành động, vừa 
qua, Ban VSTBPN tỉnh đã tổ 
chức hội nghị triển khai các 
chương trình, kế hoạch, Chỉ 
thị về bình đẳng giới của Tỉnh 
ủy và UBND tỉnh, tập huấn 
các chuyên đề liên quan đến 
bình đẳng giới cho cán bộ lãnh 
đạo, đội ngũ làm công tác bình 
đẳng giới và VSTBCPN trên 
địa bàn toàn tỉnh; in ấn pa nô, 
tờ rơi tuyên truyền phát cho 
13 thành phố, huyện, thị xã 
đến tận xã, phường, thị trấn. 
Ban cũng đang tích cực chỉ 
đạo các địa phương triển khai 
tập huấn cho cán bộ những 
nội dung liên quan để hưởng 
ứng chương trình hành động 

CHUNG TAY 
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

KIỀU MINH
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về bình đẳng giới 2016 - 2020 
và tổ chức tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới lần thứ 
nhất năm 2016 một cách thiết 
thực, hiệu quả”.

Phụ nữ nói chung và trẻ 
em gái nói riêng luôn là đối 
tượng dễ bị tổn thương trong 
xã hội. Một môi trường lành 
mạnh, an toàn để phụ nữ và 
trẻ em phát triển là rất quan 
trọng. Ngoài môi trường gia 
đình thì trường học là nơi sinh 
hoạt thường xuyên của các bé 
gái và cũng là nơi dễ nảy sinh 
những vấn đề bất bình đẳng 
giới. “Nhận thức được vai trò 
quan trọng đó, Sở GD&ĐT 
đã tích cực chỉ đạo công tác 
tuyên truyên, giáo dục, phổ 
biến kiến thức về giới và bình 
đẳng giới ở các bậc học. Trong 
đó, đặc biệt chú trọng vấn đề 
bạo lực trên cơ sở giới để có 
định hướng cho học sinh trong 
việc phòng chống bạo lực học 
đường và xây dựng trường học 
an toàn, thân thiện. Bên cạnh 
đó, chúng tôi cũng chú trọng 
nâng cao điều kiện học tập và 
tiếp cận thông tin cho trẻ em, 
đặc biệt là trẻ em gái ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng nông thôn” 
- bà Nguyễn Thị Hải Lý - Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ. 
Với chính sách, chương trình 
hỗ trợ thiết thực, những nỗ lực 
của đội ngũ cán bộ, giáo viên 
ngành giáo dục, thời gian qua, 
công tác bình đẳng giới trong 
học đường đã có nhiều chuyển 
biến tích cực. Trẻ em gái đã 
được quan tâm, chăm sóc 
nhiều hơn về điều kiện sống, 
học tập cũng như tinh thần; 
nhận thức của các bậc phụ 
huynh cũng được nâng cao, từ 
đó rút ngắn khoảng cách bất 
bình đẳng giữa các bé gái và 
bé trai.

Đóng vai trò không thể 
thiếu trong việc thực hiện 
công tác bình đẳng giới, vì 
sự tiến bộ của phụ nữ là hội 
phụ nữ các cấp. Dưới sự chỉ 
đạo của Hội LHPN tỉnh, năm 
2015, toàn tỉnh đã tổ chức 
được 26 đợt tuyên truyền thu 
hút hơn 2.210 phụ nữ tham 
gia với các nội dung liên quan 
đến thực hiện cuộc vận động 
xây dựng gia đình “5 không 3 
sạch”; “một số vấn đề xã hội 
liên quan đến phụ nữ và trẻ 
em gái”, phòng chống tệ nạn 
xã hội... ; phối hợp tổ chức 
tập huấn về công tác phòng 
chống mua bán người cho 68 
chủ tịch hội và dự nguồn chủ 
tịch hội. Để các hoạt động 
truyền thông đạt hiệu quả, Hội 
LHPN tỉnh luôn chú trọng đổi 
mới và đa dạng các hình thức 
tuyên truyền, giáo dục phù 
hợp với từng đối tượng. 

Bên cạnh đó, để góp phần 
hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc 
sống, nâng cao thu nhập, Hội 
LHPN tỉnh đã có các hình 
thức hỗ trợ phụ nữ phát triển 
kinh tế thông qua huy động 
và quản lý có hiệu quả nguồn 
vốn ủy thác, tín chấp qua ngân 
hàng, nâng cao chất lượng 
hoạt động vốn ủy thác với 
Ngân hàng Chính sách xã hội. 
“Đến nay, các cấp hội đang 
quản lý gần 1.975 tỷ đồng 
cho 75.720 lượt vay. Qua việc 
huy động các nguồn vốn đã 
giúp hội viên, phụ nữ phát 
triển kinh tế, tăng thu nhập, 
tạo được công ăn việc làm ổn 
định cho chị em. Điều này vừa 
nâng cao được vị thế của phụ 
nữ trong gia đình, vừa hạn chế 
việc chị em phải đi làm ăn 
xa, tránh nguy cơ bị mua bán 
người” - Bà Đào Thị Anh Nga 
- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
cho biết. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban 
Chính sách pháp luật - Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam 
và Hội đồng Phổ biến giáo 
dục pháp luật tỉnh, BTV Hội 
LHPN Hà Tĩnh đã phối hợp 
các cấp, ban, ngành liên quan 
đổi mới phương pháp, tổ chức 
tốt các hoạt động tham mưu, 
vận động chính sách, tư vấn, 
phổ biến giáo dục để nâng cao 
kiến thức pháp lý cho phụ nữ, 
trẻ em; đào tạo cán bộ hội cấp 
cơ sở nhằm thực hiện tốt vai 
trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi 
ích chính đáng, hợp pháp của 
phụ nữ, trẻ em...

Cùng vào cuộc với các 
sở, ban, ngành trong nỗ lực 
tuyên truyền, thực hiện hiệu 
quả, sâu rộng chính sách bình 
đẳng giới, Sở Văn hóa - Thể 
thao & Du lịch cũng đã chỉ 
đạo các phòng chuyên môn, 
đơn vị sự nghiệp thuộc sở và 
các địa phương tổ chức phổ 
biến, quán triệt đến cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc 
đơn vị quản lý tích cực tham 
gia, tuyên truyền, vận động 
gia đình, cộng đồng hưởng 
ứng Tháng hành động. Đồng 
thời, tập trung chỉ đạo công 
tác tuyên truyền bằng hình 
thức cổ động trực quan, tuyên 
truyền lưu động và tổ chức 
lồng ghép tuyên truyền Luật 
Bình đẳng giới, Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình thông 
qua các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao.

Với sự chung tay vào 
cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của 
toàn xã hội, hy vọng tình trạng 
bạo lực với phụ nữ và trẻ em 
gái sẽ dần bị xóa bỏ để cùng 
hướng tới một xã hội an toàn, 
bình đẳng, tiến bộ cho những 
đối tượng luôn chịu thiệt thòi 
và dễ bị tổn thương này.
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1. Chị Trần Thị Thảo, 
thôn Yên Giang, xã Cẩm 
Yên (Cẩm Xuyên):

Không có việc gì khó

Bắt đầu khai hóa từ cuối 
năm 2014, đầu 2015, từ một 
vùng đất lầy lội rộng 3ha, 
tôi mạnh dạn phát triển chăn 
nuôi trang trại để nâng cao 
thu nhập cho gia đình. Ban 
đầu, nuôi 200 con lợn, 2.000 
vịt, 200 ngan đen... Sau đó 
phát triển thêm 300 lợn thịt, 
30 lợn nái. Tổng vốn đầu tư 

lúc đó gần 2 tỷ đồng, tất cả 
đều phải đi vay. 

Để gây dựng nên trang 
trại giữa đầm lầy này tôi đã 
xây dựng đề án, quy hoạch 
từng bước, có lộ trình và làm 
chắc chắn từng bước, không 
ồ ạt đầu tư. Cùng với sự ủng 
hộ của chồng và các con, sau 
thời gian đầu gặp vô vàn khó 
khăn tôi lại quyết tâm đi theo 
mục tiêu ban đầu và tìm ra 
con nuôi chủ lực để đầu tư 
thỏa đáng. Ngoài ra, tôi cũng 
học hỏi kinh nghiệm từ các 
mô hình khác, từ những chủ 
mô hình có kinh nghiệm; bản 
thân phải linh hoạt thay đổi 
hướng sản xuất phù hợp với 
nhu cầu, thị trường mà vẫn 
đảm bảo bền vững. 

Đến thời điểm này, tôi 
thấy đúng là dù đàn bà con 
gái hay đàn ông con trai thì 
“không có việc gì khó/ chỉ sợ 
lòng không bền”.  

2. Chị Bùi Thị Ánh Tuyết, 
Khối trưởng Khối phố 4, Thị 
trấn Nghèn (Can Lộc): 

Trách nhiệm, tự hào 
khi được nhân dân giao 
trọng trách

Tôi đã có hơn 10 năm 
làm khối trưởng; 3 nhiệm kỳ 
là Đại biểu HĐND thị trấn; 2 
nhiệm kỳ BCH Đảng ủy thị 
trấn; từng Phó Bí thư chi bộ 
khối phố... Mặc dù gánh vác 
các hoạt động địa phương 
đối với người phụ nữ là khá 

Bóng hồng
trên mọi chiến tuyến

Là một nửa của thế giới, cùng với sự phát triển, tiến bộ của xã hội, vai trò, vị trí của người phụ 
nữ đang ngày càng được nâng lên. Phụ nữ có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực 
hiện các nguyện vọng của mình; có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp và thụ hưởng các nguồn 
lực xã hội, các thành quả phát triển và được bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia 
đình... Họ – những bóng hồng luôn phát huy bản lĩnh người phụ nữ trên mọi chiến tuyến. 
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vất vả, nhưng tôi rất vui và 
hạnh phúc khi được bà con 
tín nhiệm, tin tưởng và giao 
cho trọng trách. Được bà con 
ủng hộ, tôi luôn ý thức đưa 
hết khả năng, tâm huyết của 
bản thân cống hiến vì hoạt 
động chung của cộng đồng, 
khối phố. 

Thời gian qua, cùng 
với Ban mặt trận khối phố, 
chúng tôi đã huy động trong 
nhân dân và nhận được sự 
đồng tình cao, mỗi hộ 1,8 
triệu đồng xây dựng Nhà 
văn hóa khối phố với diện 
tích 330m2, tổng chi phí gần 
1,5 tỷ đồng, hiện đã hoàn 
thành và đưa vào sử dụng; 
xây dựng 100% đường khối 
là đường bê tông, hệ thống 
mương có nắp đậy đảm bảo 
vệ sinh môi trường. Chỉ 
trong tháng 9 vừa rồi, khối 
phố làm được 65km đường 
bê tông từ nguồn xi măng do 
huyện hỗ trợ, nhân dân đóng 
góp, mỗi hộ 100.000 đồng. 
Nhiều năm liền khối phố 4 là 
khối phố văn hóa tiêu biểu... 
Những nỗ lực của nhân dân 
toàn khối phố đã làm nên 
thành quả đó. Là người đứng 
đầu khối Tôi lấy làm tự hào 
và tự hứa phải cố gắng hơn 
nữa phát huy truyền thống 
của khối phố. 

3. Chị Lâm Thị Thương, 
thôn Gia Ngải 2, xã Thạch 
Long (Thạch Hà)

Nữ giới đã được ưu 
tiên trong quá trình triển 
khai các dự án

Chúng tôi may mắn trong 
làm ăn kinh tế khi nhận được 

khá nhiều sự hỗ trợ từ các dự 
án, tổ chức, đơn vị. Một điều 
mừng là các dự án trong và 
ngoài nước thực hiện ở các 
xã nghèo đều có sự ưu tiên 
cho nữ giới. Ví như dự án 
SRDP hỗ trợ tập huấn kiến 
thức chăn nuôi, trồng trọt, 
hỗ trợ vốn ban đầu chăn 
nuôi gà; dự án IMPP cho chị 
em vay với lãi suất thấp và 
cho phép trả vốn dần để chị 
em làm ăn... Ngoài ra, hằng 
năm ngân sách huyện và xã 
cũng đầu tư cây giống cho 
chúng tôi sản xuất theo đúng 
mùa vụ; xã cũng ưu tiên các 
nguồn vốn để chi hội phụ nữ 
thôn thành lập tổ tín dụng tiết 
kiệm. Việc tham gia vào tổ 
tín dụng tiết kiệm góp phần 
không nhỏ vào việc giúp chị 
em hình thành thói quen tiết 
kiệm, hạn chế tính trạng chị 
em tiếp cận “tín dụng đen”, 
cũng như hỗ trợ nhau trong 
sản xuất và sử dụng vốn vay 
đúng mục đích. 

4. Chị Nguyễn Thị Thư, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Đức 
Liên (Vũ Quang):

Mong muốn có chính 
sách hỗ trợ việc làm cho 
phụ nữ vùng khó khăn 

Là xã vùng sâu, vùng xa 
đời sống kinh tế khó khăn, 
giao thông đi lại không thuận 
tiện bởi 2 thôn/11 thôn của 
xã bị cách trở bởi đò giang 
nên việc giao thương, buôn 
bán, tiếp cận thông tin của 
người dân toàn xã Đức Liên 
nói chung, chị em phụ nữ nói 
riêng còn hạn chế. 

Chúng tôi mong muốn 
phát triển nghề mới phù hợp, 
giúp chị em tăng thêm thu 
nhập trong thời gian nhàn 
rỗi; các cấp ngành quan tâm, 
có chính trách hỗ trợ đào 
tạo nghề và thành lập doanh 
nghiệp, công ty đầu tư phát 
triển tại địa phương để tạo 
công ăn việc làm cho chị em. 

Dạy nghề, tạo việc làm 
không những giúp phụ nữ 
có thu nhập ổn định mà còn 
từng bước khẳng định vị thế 
trong gia đình và xã hội, tự 
tin làm chủ bản thân, hướng 
đến đảm bảo bình đẳng giới 
trong mọi lĩnh vực. 

Thu Hà (thực hiện)
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Tiềm ẩn những nguy cơ

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều 
nguy cơ đối với trẻ em gái nói riêng, 
nhưng có thể nói nguy cơ lớn nhất 

vẫn là xâm hại tình dục. Đã có biết bao câu 
chuyện xâm hại tình dục đau đớn, xót xa mà 
nạn nhân là trẻ em gái ở nhiều độ tuổi.

Một nữ học sinh lớp 5 đang học bán trú tại 
Sa Pa (Lào Cai) bỗng nhiên bỏ về nhà và kiên 
quyết không chịu đi học tiếp, nguyên nhân được 
xác minh là do thầy giáo của em đã thường 
xuyên giở trò đồi bại. Cũng tại Lào Cai, Cơ 
quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường 
Khương đã khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Nam (35 
tuổi, nhân viên bảo vệ một trường dân tộc bán 
trú) về tội dâm ô trẻ em. Hầu hết nạn nhân có độ 
tuổi 9-11, đang học lớp 3 đến lớp 5 của trường. 

Sự việc diễn ra trong suốt một 
thời gian dài nhưng không 
một học sinh nào dám tố cáo 
hành vi bỉ ổi đó. 

Mới đây nhất, dư luận lại 
nóng lên với vụ án hiếp dâm 
trẻ em của đối tượng Trần 

Anh Tuấn (SN 1986 – trú tại 
thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh). 
Nạn nhân là một cô bé 12 tuổi 
mà y quen qua mạng xã hội 
facebook rồi tán tỉnh và dụ dỗ. 
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn 
quay lại cảnh quan hệ tình dục 
để làm bằng chứng gây áp lực 
cho nạn nhân. 

Đau lòng hơn, có những 
bé gái bị hãm hiếp và đã mang 
thai nhưng chính các em cũng 
không hề hay biết, cho đến 
khi cái thai trong bụng đã lớn, 
gia đình mới phát hiện ra. Đó 
là trường hợp của em N.T.T.C 

(SN 1999 – TT Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên 
– Hà Tĩnh) bị cụ ông 71 tuổi - là hàng xóm của 
gia đình hiếp dâm. Khi phát hiện ra, thai nhi đã 
23 tuần tuổi, để tránh những điều tiếng không 
hay và đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con, 
em C. phải bỏ học giữa chừng. 

Đó chỉ là một vài trong số hàng nghìn vụ 
xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra. Số liệu của 
Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong 5 năm (2011-
2015), có tới 5.300 vụ xâm hại tình dục/8.200 
vụ xâm hại trẻ em nói chung (chiếm 65%). Số 
vụ xâm hại tăng từng năm và nhiều con số khác 
khiến chính các bậc cha mẹ phải giật mình.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa nhận thức đầy 
đủ nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em, dẫn đến 
mất cảnh giác. Qua nghiên cứu, 90% kẻ xâm 

BẢO VỆ TRẺ EM GÁI
TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Hiện nay, nhận thức của hội viên hội phụ nữ, gia đình và cộng đồng 
về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, trẻ em đã có sự chuyển biến tích cực. 
Tuy nhiên, những nguy cơ đối với phụ nữ nói chung và trẻ em gái nói riêng 
là luôn tiềm ẩn và cần sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn 
xã hội.

Bảo vệ trẻ em gái trước hết phải từ sự quan tâm của mỗi gia đình

KIỀU MINH
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hại tình dục trẻ em là người gần gũi, quen biết 
(người quen của bố mẹ, hàng xóm, họ hàng, 
thầy giáo, bố đẻ, bố dượng…). Thực tế, những 
vụ trẻ em bị xâm hại tình dục đều để lại hậu 
quả rất nặng nề. Người bị hại không chỉ bị tổn 
thương về thể chất mà còn luôn sống trong sợ 
hãi và sự ám ảnh, đặc biệt là các em gái nhỏ 
tuổi. Trong nhiều trường hợp, các bé gái sau 
khi bị xâm hại tình dục bị đe dọa và sự thiếu 
quan tâm, chăm sóc của người lớn đã không 
dám lên tiếng tố cáo hành vi của kẻ đồi bại, từ 
đó các em lại bị xâm hại nhiều lần. Có trường 
hợp, mặc dù các cháu đã kể lại chuyện bị người 
khác xâm hại tình dục nhưng người lớn lại thờ 
ơ, coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của sự việc 
hoặc có thái độ bao che cho hành vi vi phạm 
của người thân.

Bên cạnh nguy cơ xâm hại tình dục thì một 
nguy cơ cũng nghiêm trọng không kém đó là 
nạn bạo lực cả thể chất lẫn tinh thần trong gia 
đình mà trẻ em gái đang phải gánh chịu. Với 
những gia đình còn mang nặng tư tưởng trọng 
nam khinh nữ truyền thống, đặc biệt là các gia 
đình ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì 
việc áp đặt mọi suy nghĩ, hành động cực đoan, 
độc đoán lên trẻ em gái vẫn diễn ra rất phổ 
biến. Với nhận thức hạn chế, cả người lớn và 
chính bản thân các em đôi khi cũng không ý 
thức được rằng những điều đó là sự phân biệt 
đối xử, sự bất bình đẳng giới. Cũng chính từ 
tư tưởng này mà trẻ em gái bị hạn chế hơn trẻ 
em trai về điều kiện học sống, điều kiện học 
tập, chế độ dinh dưỡng, hoạt động văn hóa 
tinh thần… Phải sống trong một môi trường 
mà tình trạng bạo lực diễn ra thường xuyên 
với những người như mẹ, chị em gái và với cả 
bản thân mình, các bé gái sẽ có xu hướng trầm 
cảm; tuổi thơ bị tổn thương tâm lý thì khi lớn 
lên các em rất khó hòa nhập cộng đồng.

Với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhu 
cầu về dinh dưỡng của trẻ em được đáp ứng 
đầy đủ nên thể chất phát triển khỏe mạnh hơn 
nhưng cũng tiềm ẩn một nguy cơ là chứng dậy 
thì sớm, đặc biệt là với bé gái. Trẻ phát triển 
sớm về thể chất, cộng với việc mạng internet 
phủ sóng rộng rãi là điều kiện tiếp cận với 
những nguồn thông tin có tính nhạy cảm đã 
kích thích sự tò mò ở trẻ. Với sự hấp dẫn, lôi 

cuốn của mạng xã hội, các em gái rất dễ trở 
thành con mồi cho những đối tượng xấu. Nếu 
không được sự quản lý, giám sát từ người lớn 
và bản thân không biết cách tư bảo vệ mình 
trên thế giới ảo, trẻ em gái sẽ bị đẩy đến rất 
gần với nguy cơ bị xâm hại tình dục, bạo hành, 
buôn bán làm nô lệ…

Bảo vệ những mầm xanh
Bằng sự vào cuộc mạnh mẽ, nỗ lực của 

các ban, ngành liên quan, hiện nay, các vấn đề 
xã hội về phụ nữ, trẻ em đã được triển khai 
thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, sáng 
tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa 
phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục đi 
vào trọng tâm với những phương thức hấp dẫn, 
lôi cuốn; nhận thức về vai trò, trách nhiệm của 
gia đình, cá nhân, cộng đồng, nhất là các cấp, 
các ngành được nâng cao. 

Bảo vệ trẻ em gái - những mầm xanh 
tương lai, trước hết phải là trách nhiệm của 
những người thân trong gia đình. Gia đình 
luôn là nhân tố quan trọng trong việc giáo dục, 
bảo vệ trẻ em. Ngay trong mỗi gia đình cần 
có tư tưởng bình đẳng, không phân biệt đối xử 
nam - nữ; quan tâm, chăm sóc nhiều hơn đến 
trẻ em gái, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì. Sức khoẻ 
sinh sản, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 
luôn là vấn đề tế nhị nên cần sự khéo léo khi 
đề cập và người mẹ đóng vai trò rất quan trọng 
trong vấn đề này.

Cùng với nỗ lực của gia đình, rất cần sự 
chung tay từ phía nhà trường và các tổ chức xã 
hội. Ngoài việc tạo một môi trường phát triển 
lành mạnh, bình đẳng, cần nhiều hơn nữa các 
lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em gái vị 
thành niên, trẻ em gái có nguy cơ bị lạm dụng 
tình dục cao, giúp các em biết cách tự bảo vệ, 
ứng phó với những nguy cơ trong cuộc sống 
hàng ngày...

Hy vọng rằng, cùng với nỗ lực hành động 
chung, cộng đồng sẽ ngăn chặn, tiến tới xóa 
bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái. Đảm bảo cho các bé gái một tuổi thơ 
trong sáng, an toàn sẽ là tiền đề để các em trở 
thành những người phụ nữ “giữ lửa” cho mỗi 
gia đình trong tương lai.

K.M
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Nghi Xuân là một 
trong những địa 
phương được 

đánh giá đã có sự quan tâm 
thỏa đáng và thực hiện có 
hiệu quả các mục tiêu bình 
đẳng giới. Với sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền các 
cấp, sự phối hợp chặt chẽ 
của Ban VSTBPN huyện với 
các phòng ban liên quan, các 
giải pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới đã được triển khai khá 
đồng bộ. Từ đó, chị em phụ 
nữ huyện đã có điều kiện 
thuận lợi vươn lên phát triển 
kinh tế, tham gia các hoạt 
động chính trị xã hội, khẳng 
định vị thế của mình.

Chị Trần Thị Nhung ở 
thôn Bắc Sơn (xã Xuân Viên), 
từ chỗ quẩn quanh mấy sào 
lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ, khó 
khăn cuộc sống luôn bủa vây, 
đã mạnh dạn bàn tính với 
chồng chuyển hướng làm ăn. 
Chị Nhung chia sẻ: “Mặc dù 
biết rằng còn rất nhiều khó 
khăn phía trước, nhưng việc 
vợ chồng tâm đầu, ý hợp ngay 
từ khi hình thành ý tưởng, tôi 
có cảm giác như thành công 
được một nửa công việc. Đây 
cũng là động lực không nhỏ 
để vợ chồng vượt qua không 
biết bao nhiêu khó khăn, 
thách thức trong quá trình 
triển khai thực hiện mô hình. 

Với tiềm năng đất đai 
dồi dào, sau khi đi tham 
quan, học hỏi nhiều nơi, năm 
2012 vợ chồng chị mạnh dạn 
nhận đất, xây dựng khu trang 
trại chăn nuôi tổng hợp với 
số vốn ban đầu khoảng 200 
triệu đồng, quy mô 40 con 
lợn/lứa và một số con gia 
cầm. “Không kể hết những 
khó khăn trong những ngày 
đầu bắt tay vào công việc. Từ 
nguồn vốn, nỗi lo dịch bệnh, 
tìm kiếm đầu ra..., đụng đâu 

cũng thấy khó. Nhưng với 
ý chí quyết tâm đến cùng, 
lại được sự động viên và trợ 
giúp trực tiếp về công việc 
của chồng con, của tổ chức 
Hội, sự hỗ trợ về kiến thức, 
kỹ thuật chăn nuôi; cơ chế, 
chính sách của địa phương, 
dần dần tôi cũng bắt đầu thấy 
vững tin và từng bước bắt 
nhịp được với hướng đi mới 
- Chị Nhung bộc bạch. Sau 4 
năm triển khai, đến nay mô 
hình trang trại của chị Nhung 

Phụ nữ không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn sôi nổi trong các phong 
trào thể thao văn nghệ

PHỤ NỮ NGHI XUÂN
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ GIỚI NỮ

Với 28.596 người, chiếm tỷ lệ gần 50% tổng số lao động trong độ 
tuổi, phụ nữ Nghi Xuân ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, phụ nữ 
Nghi Xuân đã không ngừng vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng 
cuộc sống mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đồng thời góp phần 
đắc lực vào sự phát triển chung của huyện. 

THU HÀ
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đã có 100 con lợn, 7 con bò 
nái và hàng trăm con gia 
cầm, cho thu nhập trên 200 
triệu đồng/năm.  

Đó chỉ là 1 trong số 
hàng trăm mô hình làm kinh 
tế giỏi ở huyện Nghi Xuân 
do phụ nữ làm chủ. Trong 
5 năm lại đây, phụ nữ Nghi 
Xuân đã xây dựng được 65 
mô hình phụ nữ làm kinh tế 
giỏi, ngoài ra còn có 905 mô 
hình giúp hộ nghèo có địa 
chỉ, xây dựng 145 mô hình 
tình thương, góp phần giảm 
nghèo bền vững từ 12,62% 
cuối năm 2011 xuống còn 
6,10% đến tháng 10/2015. 
Tỷ lệ phụ nữ nghèo, phụ 
nữ chính sách được tiếp 
cận với các nguồn vốn đạt 
95%. Ngoài ra các cấp hội 
còn được chính quyền giao 
cho quản lý và điều hành 
nguồn vốn gần 100 tỷ đồng, 
giải quyết cho 3.457 chị em 
phụ nữ vay phát triển kinh tế 
gia đình. Bên cạnh đó, ngày 
càng có nhiều chị em phụ nữ 
tham gia trên lĩnh vực quản 
lý hoạt động doanh nghiệp. 
Đến thời điểm này, toàn 
huyện có 39 nữ giám đốc 
doanh nghiệp, công ty cổ 
phần, công ty TNHH, HTX 
kinh doanh trên địa bàn; 
chiếm tỷ lệ 18,22%. Các 
doanh nghiệp do chị em làm 
chủ đã có nhiều đóng góp 
tích cực trong phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện. Số lao 
động được giải quyết việc 
làm trong 5 năm là 16.843 
người, trong đó nữ 8.017, 
chiếm 47,6%.

Đời sống vật chất và tinh 
thần được nâng cao, phong 
trào thể dục, thể thao, văn 
hóa, văn nghệ trong các thôn, 
xóm ở Nghi Xuân cũng được 
phát triển mạnh, thu hút sự 
tham gia của đông đảo chị 
em phụ nữ. Tiêu biểu như 
đội văn nghệ phụ nữ các xã: 
Xuân Hồng, Xuân Trường, là 
những đội văn nghệ nghiệp 
dư nhưng thường xuyên đi 
biểu diễn tại các chương 
trình văn nghệ cấp huyện; 
CLB liên thế hệ tự giúp nhau 
của xã Xuân Giang; CLB ví, 
giặm Xuân Hải... Ngoài ra, 
để gắn kết phụ nữ với nhau, 
các ngày lễ, ngày kỷ niệm 
của Hội phụ nữ, các CLB 
của Hội phụ nữ thuộc 19 xã, 
thị trong toàn huyện thường 
tổ chức các cuộc giao lưu 
văn hoá - văn nghệ.  

Chị Hồ Hồng Hoa, cán 
bộ Hội LHPN huyện Nghi 
Xuân chia sẻ: Phụ nữ Nghi 
Xuân thường có khả năng 
múa dẻo, hát hay, đó là niềm 
tự hào của chúng tôi. Không 
những thế, chị em cũng luôn 
được quan tâm, tạo điều 
kiện và tự giác tham gia các 
khóa đào tạo bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ học vấn, 
nâng cao năng lực chuyên 
môn, lý luận chính trị để 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia 
các cấp ủy Đảng (nhiệm kỳ 
2011- 2015) là 26,2%; tỷ lệ 
nữ đại biểu HĐND các cấp 
(nhiệm kỳ 2011 - 2015) là 
27,1%... Tổng số cán bộ nữ 
được đề bạt làm trưởng, phó 

các ban ngành cấp huyện đạt 
52,9%; số cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt là chủ tịch, phó chủ 
tịch UBND và tương đương 
đạt 45,4%; tỷ lệ cán bộ nữ 
tại cơ quan của Đảng, Chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể có lãnh 
đạo chủ chốt là nữ chiếm 
28,6%... 

Nhằm bảo đảm bình 
đẳng giới trong đời sống 
gia đình, từng bước xóa 
bỏ bạo lực trên cơ sở giới, 
những năm qua, thông qua 
sự tham mưu tích cực của 
Hội LHPN, huyện Nghi 
Xuân tiếp tục xây dựng và 
nhân rộng mô hình các câu 
lạc bộ gia đình hạnh phúc, 
bình đẳng và không có bạo 
lực trên địa bàn các xã, thị 
trấn thu hút sự tham gia tích 
cực của nam giới; triển khai 
sâu rộng Cuộc vận động xây 
dựng gia đình văn hóa... Đến 
nay, tỷ lệ hộ gia đình có sự 
chia sẻ công việc nhà giữa 
vợ và chồng đạt 23.895 toàn 
huyện đạt 95%. 

Để có những thành quả 
đáng tự hào đó, không thể 
không nhắc đến sự quan 
tâm, tạo điều kiện của các 
cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương; hoạt động có hiệu 
quả của tổ chức Hội LHPN 
huyện và sự nỗ lực không 
ngừng của hội viên, phụ 
nữ. Những kết quả đạt được 
trong thời gian qua, sẽ là nền 
tảng quan trọng để phụ nữ 
Nghi Xuân từng bước khẳng 
định vai trò, vị thế của mình 
trong xã hội.

T.H
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Tất bật với công việc 
ở Công ty, rồi lại 
trở về luôn chân 

luôn tay với những công việc 
“không tên” trong nhà ngoài 
ngõ, nhưng dẫu ở cương vị 
nào chị cũng luôn đặt trọn tâm 
huyết và tinh thần trách nhiệm 
được mọi người yêu quý, nể 
trọng. Chị là Nguyễn Thị Hoa, 
Công nhân Công ty Cổ phần 
Sao Mai (xã Cẩm Vịnh, Cẩm 
Xuyên).

“Hò hẹn” mãi rồi tôi cũng 
được gặp người phụ nữ hiền 
hậu sau khi chị kết thúc ca làm 
việc buổi sáng. 3h chiều, vừa 
đến đầu ngõ xóm, tôi nhận 
ra ngay chị Hoa trong bộ đồ 
công nhân chưa kịp thay đang 
tỉ mần cắt tỉa hàng rào xanh ở 
ngõ. Chị Hoa chia sẻ “đi làm 
suốt, về nhà lại việc nhà nên 
mấy việc ngoài vườn mình 
tranh thủ làm bất cứ khi nào 
rảnh em ạ”. 

Bắt đầu vào làm công 
nhân tại Công ty Cổ phần Sao 
Mai (Công ty sản xuất bao 
bì) từ năm 2012 với vị trí tổ 
trưởng tổ gấp góc. Thời điểm 
đó, Công ty đang gặp nhiều 
khó khăn, đã không ít công 
nhân nhụt chí rời vị trí đi xin 
việc chỗ khác, nhưng với riêng 
chị Hoa và một số người khác 
thì không, chị vẫn kiên trì, 
miệt mài làm việc. Đến cuối 
năm 2012, Công đoàn Công 
ty được thành lập, chị Hoa 

được mọi người tin tưởng bầu 
vào BCH nữ công công đoàn, 
quản lý hơn 50 công nhân nữ. 

Từ khi có Ban nữ công, 
môi trường làm việc và các 
chế độ cho chị em cũng được 
quan tâm hơn. Đây trở thành 
nơi sẻ chia, giúp đỡ chị em 
trong công việc cũng như 
trong cuộc sống gia đình. Để 
gắn kết chị em, vào dịp cuối 
năm Ban nữ công cùng phối 
hợp với Công ty tổ chức giải 
bóng đá nữ, ngoài ra vào các 
dịp lễ, tết đều diễn ra các 
chương trình giao lưu văn 
nghệ hấp dẫn. Nhờ vậy, Ban 
nữ công nói riêng, Công 
đoàn Công ty cổ phần Sao 
Mai nói chung luôn là Công 
đoàn vững mạnh thuộc top 
đầu được Liên đoàn lao động 
huyện Cẩm Xuyên ghi nhận. 

Có thành tích đó, không thể 
không nhắc tới những đóng 
góp của chị Hoa. 

Trở về với vị trí của mình 
trong dây chuyền sản xuất, chị 
Hoa luôn là niềm tự hào của 
chị em trong tổ. Công việc 
gấp góc bao bì nhìn đơn giản 
nhưng là công đoạn rất quan 
trọng để cho ra thành phẩm. 
Đây là việc chỉ có thể làm 
thủ công nên chị Hoa và các 
chị em trong tổ làm luôn tay 
suốt cả ca. Mỗi người, một ca 
sẽ gấp khoảng 8.000 bao bì 
nhưng với chị Hoa, vừa lành 
nghề, lại chăm chỉ con số đó 
luôn tăng lên đến 10.000 – 
11.000 bao. 

Là tổ trưởng chị Hoa lại 
càng phải gương mẫu. Cũng 
như những công nhân khác, 

Chú ong thợ chăm chỉ của 
 Công ty Sao Mai

Tất bật với công việc ở Công ty, về nhà chị Hoa lại luôn chân luôn tay 
với những công việc “không tên”. 

(Xem tiếp trang 26)

THU HÀ
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Bạo lực và bất bình 
đẳng là hai tác 
nhân chính “gây 

hại” hạnh phúc gia đình thể 
hiện qua 3 phần thi (chào hỏi, 
kiến thức, năng khiếu) của các 
đội tham dự hội thi CLB gia 
đình hạnh phúc tỉnh Hà Tĩnh 
lần thứ nhất vừa được tổ chức 
thành công. Hạnh phúc, dĩ 
nhiên, không đồng nhất với 
loại trừ bạo lực và bất bình 
đẳng mà còn cần nhiều hơn 
thế, song phản ánh 2 thực 
trạng này, chứng tỏ đó đang là 
mối nguy trong xã hội.

Bạo lực gia đình vẫn 
đang là nỗi nhức nhối trong 
xã hội.

Hội thi CLB gia đình hạnh 
phúc thu hút 12 đội thuộc 12 
huyện, thành phố, thị xã tham 
gia, ngoại trừ huyện Cẩm 
Xuyên. Trước đó, Vũ Quang - 
huyện duy nhất đã tổ chức hội 
thi cấp huyện. Với các phần 
tranh tài, hội thi đã thực sự 
đem đến không khí vui tươi, 
với nhiều chi tiết nghệ thuật 
thú vị, đồng thời gửi gắm 
nhiều thông điệp hạnh phúc.

Rõ ràng, hạnh phúc là 
đường đi và đích đến của tất 
cả. Song, không phải ai cũng 
cảm nhận được hạnh phúc, 
thậm chí, với nhiều người chỉ 
khi hạnh phúc mất đi thì họ 
mới nhận ra và ăn năn kiếm 
tìm. Nhiều thông điệp trong 
cuộc thi lần này đã “gióng” 
lên hồi chuông như vậy.

Kịch bản “Đi tìm hạnh 
phúc” của huyện Đức Thọ dẫu 
không hấp dẫn người xem bởi 
cách bố trí sân khấu, tổ chức 
chi tiết nghệ thuật, song đã nói 
lên nỗi niềm của các ông bố tự 
cho mình là không may mắn. 
Nhân vật chính trong tiểu 
phẩm là người chồng chán 
cảnh “3G” (một vợ và 2 con 
là gái) nên thường sa vào rượu 
chè, chửi bới vợ con và bắt ép 
… vợ đẻ. Mong muốn để có 
con trai không thành, anh ta 
tuyên bố “đi tìm hạnh phúc” - 
tìm đến người đàn bà khác. Dĩ 
nhiên, cái kết của tiểu phẩm 
bao giờ cũng có hậu. Người 
chồng đã trở về trong nỗi khổ 
tâm ân hận và đã nhận ra hạnh 
phúc mà mình cần trân trọng, 
gìn giữ.

Trong các tiểu phẩm 
“trình làng” hôm ấy, bạo lực 
mà người chồng gây cho 
người vợ hầu như xuất hiện ở 
tất cả, bao gồm cả 2 tiểu phẩm 
vừa nói trên, song đậm đặc 
nhất là tiểu phẩm “Ly rượu 
ngày xuân” của huyện Hương 
Sơn do Nguyễn Khoa sáng 
tác. Tiểu phẩm chủ yếu là 
phần lời kịch với giọng miền 
núi đậm đà, mang theo những 
câu đối thoại thể hiện tâm 
lý của đàn ông thời bất chấp 
“hiện với chả đại”, say mê 
thuốc lào, rượu trắng và triết 
lý kiểu… ao làng.

Những trận cười tán 
thưởng đã được khán giả 
tặng cho các diễn viên không 
chuyên đến từ miền núi, 
nhưng đọng lại sau đó là 
những ngậm ngùi xót xa. Anh 

BẠO LỰC VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG: 

“Thủ phạm” phá hoại hạnh phúc gia đình!

Các phần thi tại cuộc thi CLB gia đình hạnh phúc đã chuyển tải thông 
điệp trọng nam khinh nữ là nguyên nhân của bi kịch gia đình

MẠNH HÀ
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đánh vợ đến mức phải đi bệnh viện, rồi 
còn bảo: “may là hôm đó ban đêm chứ 
ban ngày thì…”, “vợ tui tui đánh chớ có 
đánh vợ ai mô mà sợ”… Ở tiểu phẩm 
này, người dàn dựng cũng đã tinh ý khi 
để cô cán bộ xã điều chỉnh hành vi của 
người vợ, theo hướng “chồng giận bớt 
lời”, qua đó, gửi đến thông điệp hạnh 
phúc gia đình là sự cộng gộp của nhiều 
bên cùng cố gắng.

Trọng nam khinh nữ, nguyên 
dân dẫn đến bi kịch gia đình

Ngoài phần tiểu phẩm, nội dung 
bạo lực gia đình và bất bình đẳng còn 
được các đội thể hiện trong phần thi trả 
lời câu hỏi như: cơ sở nào có thể trợ 
giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình; biện 
pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bị 
bạo lực gia đình; trách nhiệm của công 
dân trong thực hiện bình đẳng giới; 
các hành vi vi phạm bình đẳng giới bị 
nghiêm cấm…

Xây dựng hạnh phúc, như đã nói, 
không chỉ có loại trừ bạo lực và bất 
bình đẳng mà còn cần nhiều yếu tố 
như: “Giữ nếp gia phong” - tiểu phẩm 
của huyện Lộc Hà); loại trừ nạn lô đề, 
cá độ bóng đá: “Cá độ - khổ vợ con” - 
tiểu phẩm của huyện Can Lộc; “Niềm 
vui hạnh phúc” - tiểu phẩm của TP Hà 
Tĩnh. Bên cạnh đó, còn thể hiện ở nhiều 
thông điệp hành động mà các đội đem 
đến: Hãy để tình yêu sưởi ấm gia đình 
bạn; gia đình ổn định, đất nước phồn 
vinh; gia đình văn hóa, ấm no, tiến bộ, 
hạnh phúc... Chính từ quan điểm này 
nên các cấp, ngành, địa phương đã đẩy 
mạnh việc xây dựng các CLB gia đình 
hạnh phúc với nhiều hành động thiết 
thực. Đến nay, toàn tỉnh có 10 CLB 
điểm tại các huyện, thị xã.

Cùng với các giá trị nội dung, việc 
chuyển tải ví, giặm Nghệ Tĩnh cùng 
các tiết đoạn sân khấu mang tính hài, 
hội thi đã được đã đánh giá: “Có chất 
lượng cao, tạo hiệu ứng tốt trong đời 
sống xã hội”.

M.H

mỗi tuần chị cũng chia 3 ngày làm ca 1, 3 ngày làm 
ca 2. Ca 1 bắt đầu từ 6h sáng đến 2h chiều, ca 2 bắt 
đầu từ 2h chiều đến 10h đêm, có những khi hàng về 
nhiều chị còn làm tăng cả đến 2 – 3h sáng hôm sau 
và thậm chí đến cả ngày cuối tuần chị Hoa cũng miệt 
mài đi làm. 

Ông Vũ Việt Hùng – Giám đốc Công ty chia sẻ: 
Đồng chí Hoa là người có chuyên môn vững vàng; 
năng nổ, nhiệt tình tham gia hoạt động công đoàn ngay 
từ những ngày đầu mới thành lập. Vì là người trực tiếp 
sản xuất, gần gũi với anh em công nhân nên đồng chí 
nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công nhân, từ 
đó có những đề xuất, tham mưu cho Ban giám đốc, 
Công đoàn những ý kiến phù hợp, sát thực tiễn…

Công việc ở công ty là vậy, về nhà chị Hoa lại 
chạy đi chạy lại chăm nom bố mẹ chồng đã ngoài 
85 tuổi, ông bà sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt cá nhân 
cũng nhờ tới sự hỗ trợ từ vợ chồng chị Hoa. Xong 
công việc ở nhà ông bà chị lại trở về với công việc 
của gia đình mình. Việc nhà chưa hết, chị còn làm 
thêm 4 sào ruộng, trồng gần 100 gốc cây ăn quả trong 
vườn và chăn nuôi gà, lợn. Không những thế, với 
những hoạt động, công việc của thôn, của xã chị Hoa 
cũng là nhân tố tích cực. 

Với những đóng góp tích cực đó, nhiều năm liền 
chị Nguyễn Thị Hoa được vinh danh lao động tiên tiến 
của Công ty, tại địa phương gia đình chị được công 
nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện. Khi được 
hỏi về mình, chị Hoa chỉ cười hiền: May mắn khi trong 
mọi việc tôi luôn có chồng là chỗ dựa vững chắc; bố 
mẹ hai bên cũng là những người mẫu mực để tôi học 
hỏi và hoàn thiện bản thân; ở công ty, các đồng nghiệp 
sống với nhau tình cảm. Tôi không tài giỏi, hay chăm 
chỉ hơn mọi người chỉ là tôi đang cố gắng làm tốt vai 
trò của mình trong công ty và là người con, người vợ, 
người mẹ trong gia đình thôi mà. 

Nhìn chị Hoa tất bật với công việc, tôi lại thầm 
liên tưởng tới chú ong thợ miệt mài góp mật cho đời. 
Chị cũng âm thầm, lặng lẽ góp nên những “giọt mật” 
đáng quý cho Công ty và thơm ngọt cho gia đình. 
Tiếp xúc với chị, nghe giọng nói nhẹ nhàng và câu 
chuyện chân chất, thật thà từ chị tôi lại càng thêm 
yêu, thêm quý con người này. 

Bài, ảnh: Thu  Hà

Chú ong thợ chăm chỉ... 
      (Tiếp theo trang24)
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Phát biểu khai mạc hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đặng Quốc Vinh nhận 
định: Dẫu các cơ quan, ban 
ngành, địa phương đã nỗ lực 
rất nhiều, nhưng xung quanh 
vấn đề về bình đẳng giới, bạo 
lực gia đình, xâm hại tình dục 
trẻ em, mất cân bằng giới tính 
khi sinh… vẫn luôn ở mức báo 
động. Trước thực trạng đó, 
thời gian qua, Trung ương đã 
ban hành kết luận, Chính phủ 
ban hành chương trình hành 
động, theo đó tỉnh cũng đã có 
Chỉ thị, Chương trình hành 
động để thực hiện các chỉ tiêu 
giai đoạn 2016 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Đặng Quốc Vinh yêu cầu các 
đại biểu phát huy cao tinh thần 
trách nhiệm, thấm nhuần mục 

tiêu, chương trình, tạo nên sức 
mạnh hành động vì bình đẳng 
giới và sự tiến bộ của phụ nữ; 
trước mắt tập trung nội dung 
bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới.

“Thời gian ít, nội dung 
khá nhiều, vì vậy đề nghị các 
đại biểu hết sức tập trung, vừa 
nghe vừa nghiên cứu tài liệu, 
đồng thời mạnh dạn trao đổi, 
thảo luận với giảng viên để 
hiểu sâu hơn các chuyên đề 
liên quan. Sau hội nghị, ban 
chỉ đạo các địa phương tham 
mưu tiến hành hội nghị ở cấp 
cơ sở; các ngành liên quan căn 
cứ chương trình hành động và 
mục tiêu đặt ra để xây dựng 
kế hoạch chi tiết hàng năm.” 
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
nhấn mạnh.

Chương trình tập huấn 
cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ 
tổ chức, nội vụ và cán bộ phụ 
trách công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ các 
Sở, ban, ngành và các huyện, 
thành phố, thị xã...tập trung 
vào 5 nội dung chính: Kỹ năng 
lồng ghép giới trong công tác 
tổ chức, cán bộ; vấn đề bạo 
lực trên cơ sở giới khung luật 
pháp và chính sách; luật pháp, 
chính sách về bạo lực giới 

trong cộng đồng; giải pháp 
tăng cường phòng ngừa bạo 
lực trên cơ sở giới; nữ lãnh 
đạo và quản lý với hành trang 
thời kỳ hội nhập.

Các đại biểu cũng được 
tiếp cận các quyết định, kế 
hoạch, chỉ thị của tỉnh về 
chương trình hành động quốc 
gia về bình đẳng giới tỉnh Hà 
Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020; 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ trong tình hình mới; kế 
hoạch triển khai tháng hành 
động vì bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ 
sở giới năm 2016

Hội nghị tập huấn nhằm 
góp phần nâng cao nhận thức, 
kỹ năng của đội ngũ lãnh đạo, 
cán bộ tổ chức, nội vụ, cán bộ 
phụ trách công tác bình đẳng 
giới và VSTBPN các Sở, ban, 
ngành và các huyện, thành 
phố, thị xã, thực hiện thành 
công chương trình hành động 
quốc gia về bình đẳng giới 
của tỉnh, qua đó giảm khoảng 
cách giới và nâng cao vị thế 
của phụ nữ trong các lĩnh vực.

Thu Hà

TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI  
TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Sáng 6/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch thực hiện thông báo Kết luận số 196-TB/TW, Chỉ thị số 09/CT-TU 
về bình đẳng giới của Tỉnh ủy. Hội nghị cũng triển khai tập huấn các chuyên đề lồng ghép giới trong công 
tác tổ chức cán bộ; ngăn ngừa và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; nữ quản lý lãnh đạo với hành trang 
thời hội nhập và phát triển. 

Đ/c Đặng Quốc Vinh - UVBTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
ban VSTBCPN tỉnh phát biểu chỉ 
đạo tại hội nghị quán triệt triển khai 
chương trình quốc gia về bình đẳng 
giới, giai đoạn 2016-2020.
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Nhằm trang bị cho trẻ những kỹ 
năng cơ bản để tự bảo vệ bản 
thân, chiều 25/10, Trường Mầm 

non tư thục Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) tổ chức 
ngày hội “Bé thực hành kỹ năng sống với chủ 
đề: Tránh xâm hại”.

Trong ngày hội, các em đã được tham gia 
các trò chơi hấp dẫn, lý thú; trả lời câu hỏi tình 
huống liên quan đến chủ đề tự bảo vệ bản thân 
như: dán tranh theo nguyên tắc 5 bàn tay, quy 
tắc đồ lót, những dấu hiệu phân biệt giới tính 
cơ bản, vệ sinh thân thể… Bằng phương pháp 
truyền đạt gần gũi, sinh động, ngày hội đã thu 
hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh và 
các bé.

Tại ngày hội, nhà trường cũng đã tổ chức 
lễ phát động ủng hộ trẻ em các vùng bị thiệt 
hại bởi đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều đồ dùng 

học tập, quần áo, giày dép… đã được các bé 
đóng góp để ủng hộ cho các bạn nhỏ không 
may mắn. Những món quà nhằm góp phần 
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, 
có ý nghĩa giáo dục lòng nhân ái, sự sẻ chia 
cho trẻ lứa tuổi mầm non.

Minh Khánh

Sáng 27/10, Sở VH-TT&DL tỉnh 
phối hợp với UBND xã Kỳ Hoa 
(TX.Kỳ Anh) tổ chức lễ ra mắt 

CLB phòng, chống bạo lực gia đình. 
Tại buổi lễ, UBND xã Kỳ Hoa đã công 

bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, 
chống bạo lực gia đình xã; quyết định thành 
lập 6 CLB phòng, chống bạo lực gia đình 
ở 6 thôn: Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Tân, 
Hoa Thắng, Hoa Tiến, Hoa Sơn; mỗi CLB 
có 9 thành viên. Đây là những mô hình điểm 
làm cơ sở cho việc nhân rộng CLB tại Thị 
xã Kỳ Anh trong thời gian tới. 

Dịp này, Sở VHTT&DL đã tặng 6 tủ 
đựng tài liệu, 1 bộ loa lưu động cho 6 CLB, 
đồng thời cấp phát tài liệu cho các CLB. 

Ngay sau lễ ra mắt, BTC cũng đã tập 
huấn các nội dung về xây dựng mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành 
viên. Theo đó, thành viên các CLB được tiếp 
cận các luật, nghị định, thông tư liên tịch liên 
quan; hướng dẫn thành lập, xây dựng địa chỉ 
tin cậy ở cộng đồng. 

Thu Hà

Thực hành kỹ năng chống xâm hại cho trẻ mầm non

Kỳ Hoa ra mắt 6 CLB phòng, chống bạo lực gia đình
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Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn 
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày 
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay 
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ 
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ 
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu 
Chính phục đại dương bằng các con tàu 
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất 
Mỗi các anh là một nhà chính khách 
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia. 
Biết bao điều quan trọng được đề ra 
Những hiệp ước xoay vần thế giới 

Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường 
    không tên tuổi 
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây 
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ 
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa 
Những quả cà, mớ tép, rau dưa 
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa 
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất 

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt 
Sắm cho con đôi dép tới trường 
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng 
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét... 

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên  
    Trái Đất. 
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay 
Càng không có hạt nhân nguyên tử 
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa 
Có tình yêu và có lời ru 

Những con cò con vạc từ xưa 
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép 
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp 
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày... 

Nếu ví dụ không có chúng tôi đây 
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống 
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc 
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn 
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông 
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét 
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên  
     gì hết 
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn 
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con 
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát... 

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát 
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương 
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng 
Là bác học... hay là ai đi nữa 
Vẫn là con của một người phụ nữ 
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên 

Anh thân yêu, người vĩ đại của em 
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối 
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi, 
Loài rong rêu ai biết tới bao giờ 
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua 
Là hạt bụi vô tình trên áo 
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo 
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn. 

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân 
Đùa một chút xin các anh đừng giận 
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được 
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

Thơ vui về phái yếu
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GÓC HÀI
BÌNH ĐẲNG

Đòi quyền bình đẳng

Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam 
nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán 
bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta 
phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi mói. 
Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề:
- Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây 
đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông 
đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ 
nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn 
nữa... Người bồi bàn ngắt lời cô ta:
- Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. 
Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh 
toán cho những ly bia thôi.

 Câu chuyện đằng sau bình đẳng giới

 Sau đại hội bình đẳng giới, 3 Eva ngồi chém bão.
- Bà A: Tôi về tôi bảo ổng là từ nay Quần áo 
ông mặc thì ông tự giặt lấy, tôi không hầu. Một 
ngày không thấy gì, 2 ngày không thấy gì, ngày 
thứ 3 y rằng tự đi giặt lấy.
- Bà B: Tôi cũng thế. Tôi nói với ổng, từ nay việc 
lau chùi, dọn dẹp nhà cửa là việc của ông. Một 
ngày không thấy gì, 2 ngày cũng không thấy gì, 
ngày thứ 3 cũng y rằng đi vệ sinh nhà cửa.
- Bà C: Tôi cũng hành động như 2 bà. Tôi nói với 

ông là, từ nay việc bếp núc, chợ búa, ông ăn gì tự 
đi mua, nấu nướng, tôi không hầu.
Một ngày tôi không thấy gì, hai ngày tôi cũng 
chưa thấy gì, ngày thứ 3 tôi thấy mờ mờ vì lúc đó 
mắt tôi đã đỡ bị sưng!

Bẫy vợ 

 Vào trước ngày quốc tế phụ nữ 8-3, hội phụ nữ 
xã L.T  nhận được một lá đơn tố giác chồng của 
một phụ nữ địa phương, lá đơn có đoạn: “Chồng 
tôi đã coi thường tôi, bí mật đi… thắt ống dẫn tinh 
mà không cho tôi hay…”. 
Nhận thấy đây là một hành động coi thường phụ 
nữ, khởi nguồn cho sự bất bình đẳng giới, UB xã 
bèn cử trưởng phòng dân số xuống điều tra. Sự 
thực còn tệ hơn cả phản ánh trong đơn. Đó là một 
gia đình công nhân cao su có 3 cô con gái. Nếu 
nhìn từ góc độ kế hoạch hóa gia đình thì việc thắt 
ống dẫn tinh có thể coi là một hành động có trách 
nhiệm. Tuy nhiên sự thực lại theo chiều hướng 
khác. Chả là chị vợ sau khi sinh đến đứa con gái 
thứ 3 thì anh chồng bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại 
tình, bởi anh ta nghĩ rằng dòng họ nhà anh toàn 
con trai, việc sinh con gái nhiều như vậy là rất 
đáng ngờ nên đã bí mật đi thắt ống dẫn tinh, mục 
đích để nếu vợ vẫn tiếp tục có bầu thì đó sẽ là bằng 
chứng không thể chối cãi cho sự hư hỏng.

Phụ nữ và đàn ông luôn cần những quyền bình đẳng như nhau. Xã hội ngày nay đã 
tân tiến hơn rất nhiều và thừa nhận phụ nữ cũng có những công việc làm rất tốt, vì vậy 
cần phải đối xử với họ thật công bằng. Nhưng ở một số nơi điều đó vẫn chưa được áp dụng. 
Người phụ nữ trong câu truyện cười sau đòi quyền công bằng bằng cách nào.
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Là cái nôi đào tạo 
nguồn nhân lực có 
chất lượng phục vụ 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương và cả nước 
trong thời kỳ mới, đồng thời 
tạo thêm cơ hội cho con em 
Hà Tĩnh học tập nâng cao trình 
độ, trường Đại học Hà Tĩnh 
trong những năm qua là đơn 
vị đi đầu trong công tác giáo 
dục của tỉnh cũng như luôn 
thực hiện tốt các chính sách, 
pháp luật đề ra. Với số lượng 
205 CBGV, CNV nữ trên 341 
CBGV, CNV toàn trường cùng 
3.463/4.687 sinh viên nữ/tổng 
số sinh viên, trường Đại học 
Hà Tĩnh đã góp phần thúc 
đẩy bình đẳng giới, rút ngắn 
khoảng cách bất bình đẳng 
giới. Toàn thể CBGV,CNV 
nhà trường đã có nhiều chuyển 
biến tích cực trong nhận thức, 
tư tưởng và trách nhiệm thực 
hiện Luật Bình đẳng giới.

Một trong những mục 
tiêu quan trọng của bình đẳng 
giới được nhà trường hết sức 
quan tâm đó là việc nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực nữ. 
Hằng năm, đội ngũ cán bộ giáo 
viên trẻ, năng động, có triển 
vọng lâu dài đều được quan 
tâm, đưa vào kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ về lý luận chính trị, 
quản lí nhà nước…Trong quy 
hoạch cán bộ, số cán bộ nữ dự 
nguồn hàng năm để bổ sung 
vào vị trí cán bộ quản lý luôn 
đạt kết quả cao. Với tỷ lệ 3 tiến 
sĩ và 85 thạc sĩ trên tổng số 
341 CBGV,CNV toàn trường 
đã thể hiện sự quan tâm sâu sát 
đến việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực tại trường Đại 
học Hà Tĩnh. Để giữ vững chất 
lượng, hiệu quả công tác của 
đội ngũ cán bộ giáo viên, nhà 
trường còn coi trọng việc tổ 
chức các lớp bồi dưỡng chuẩn 

hóa, vượt chuẩn, đào tạo lại đối 
với cán bộ nữ giáo viên. Thông 
qua tổ chức hội thảo, tọa đàm 
để nâng cao nhận thức cho nữ 
cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trong việc đấu tranh chống các 
quan điểm, tư tưởng phong 
kiến, coi thường phụ nữ, khắt 
khe, hẹp hòi trong đánh giá, sử 
dụng và đề bạt cán bộ; động 
viên nữ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên khắc phục biểu hiện 
tự ti, thiếu ý thức vươn lên, 
ngại làm công tác quản lý… 
Nhà trường cũng xem công tác 
quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ 
hợp lí là vấn đề “ then chốt” có 
tính quyết định trước yêu cầu, 
nhiệm vụ mới và có ý nghĩa 
quan trọng đối với nội dung 
hoạt động bình đẳng giới. 
Cô Lê Thị Hường, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường cho biết: 
“ Nhìn chung, đội ngũ cán bộ 
quản lý nữ trong toàn ngành đã 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI 
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 NGÂN GIANG

Các bạn sinh viên nữ là lực lượng chủ chốt trong các chương trình văn nghệ của nhà trường

Bình đẳng giới hiện nay 
đang là vấn đề được cả xã hội 
quan tâm. Một trong những 
đơn vị đang thực hiện tốt công 
tác Bình đẳng giới, trường 
Đại học Hà Tĩnh đã và đang 
phát huy truyền thống tốt đẹp 
của người phụ nữ Việt Nam 
và ngày càng góp phần xứng 
đáng hơn vào sự nghiệp phát 
triển đất nước. 
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phát huy tốt năng lực chuyên 
môn, có tinh thần trách nhiệm, 
toàn tâm, toàn ý với công việc 
được giao. Bên cạnh đó nhờ sự 
quan tâm kịp thời của các cấp, 
ngành mà hiệu quả quản lý 
của cán bộ nữ ngày càng được 
nâng cao, uy tín của nữ cán bộ 
quản lý ngày càng được khẳng 
định.”

Nỗ lực với mục tiêu bình 
đẳng giới, nhà trường cũng đã 
như bố trí, sử dụng lực lượng 
cán bộ, giáo viên, sinh viên 
đủ năng lực, tiêu chuẩn về 
phẩm chất chính trị và trình độ 
chuyên môn vào các vị trí chủ 
chốt trong bộ máy lãnh đạo và 
các tổ chức đoàn thể như: Hội 
Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên… Tăng 
cường giảm khoảng cách 
giới trong lĩnh vực kinh tế, 
lao động, việc làm như tuyển 
dụng CBGV, CNV nữ có năng 
lực chuyên môn đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn; thực hiện tăng 
lương, thu nhập ngoài lương 

công bằng; tổ chức thi đua, 
khen thưởng công bằng; phân 
công công việc hợp lý… 

Bảo đảm bình đẳng giới 
trong tiếp cận và thụ hưởng 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
hằng năm, nhà trường tổ chức 
truyền thông về khám và chăm 
sóc sức khỏe định kì; 100% 
CBGV,CNV, SV được truyền 
thông nâng cao nhận thức về 
sức khỏe sinh sản và tiếp cận 
các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe khác… Đối với sinh viên 
nữ cũng thể hiện vai trò “hạt 
nhân” chủ chốt trong học tập, 
sinh hoạt, tham gia các hoạt 
động tình nguyện…Trong các 
chương trình nghiên cứu khoa 
học cấp Trường được tổ chức 
hằng năm, các đề tài, giải pháp 
xuất sắc thường do các nữ sinh 
đảm nhiệm; trong các hoạt 
động văn hóa văn nghệ chào 
mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 
8/3, 20/10 Đoàn trường cũng 
tích cực lồng ghép chương 
trình nâng cao bình đẳng giới 

nhằm tuyên truyền, giáo dục 
các em. Ngoài ra nhiều chương 
trình, sự kiện nhằm giúp các 
sinh viên nữ nâng cao vị thế 
cũng thường xuyên được tổ 
chức như: Nữ sinh thanh lịch, 
Liên hoan tiếng hát sinh viên, 
Tìm kiếm người dẫn chương 
trình, Tình nguyện mùa Hè… 
đều thu hút đông đảo sinh viên. 

Thầy Biện Văn Quyền, Bí 
thư Đoàn trường chia sẻ: “Tất 
cả các chương trình, hoạt động 
Đoàn các cấp thành công đa 
phần đều nhờ lực lượng tham 
gia đông đảo của các sinh viên 
nữ. Đoàn trường luôn quan 
tâm đến học tập cũng như 
chăm lo đời sống cho sinh viên 
nữ học tập tại trường, đặc biệt 
luôn cố gắng thu hút sự tham 
gia của cả nam sinh viên nhằm 
tuyên truyền, giáo dục vấn đề 
bình đẳng giới cũng như nâng 
cao vị thế của người phụ nữ 
trong cuộc sống hiện nay.”

N.G

hiện; nâng cao một bước chất 
lượng công tác tuyên truyền, 
vận động và tập hợp hội viên. 
Tiếp tục tổ chức học tập, quán 
triệt, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ Hội về 
các quan điểm, chủ trương 
của Đảng, Nhà nước, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về công tác 
dân vận, vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của công tác dân 
vận trong tình hình hiện nay. 
Gắn thực hiện phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” với tiếp 

tục đẩy mạnh “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”, phong trào 
thi đua “ Phụ nữ tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc” và 
các nhiệm vụ trọng tâm công 
tác Hội. Đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của 
Hội; phối hợp với các ngành, 
đoàn thể tập trung triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
các nội dung của phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”, trọng 

tâm là xây dựng và nhân rộng 
các mô hình “Dân vận khéo” 
trên các lĩnh vực. Chú trọng 
nghiên cứu, tổng hợp và phổ 
biến những kinh nghiệm, 
cách làm hay, biểu dương, 
khen thưởng kịp thời tập thể, 
cá nhân làm tốt; nhân rộng 
những điển hình tiên tiến, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII.

M.T

Đổi mới nội dung...     (Tiếp theo trang7)
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Từ nữ thủ lĩnh ngân hàng

Chúng tôi đã gặp rất 
nhiều nữ thủ lĩnh tự tin 
và bản lĩnh trên lĩnh 

vực kinh doanh nhạy cảm với sự 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
là tài chính ngân hàng. Toàn tỉnh 
hiện có hàng chục chị giữ các vị trí 
lãnh đạo, điều hành các ngân hàng 
từ cấp tỉnh đến các chi nhánh, 
phòng giao dịch cấp huyện, thị, 
thành phố. Là người giữ ngọn lửa 
hạnh phúc gia đình nhưng phần 
lớn thời gian của những nữ lãnh 
đạo các ngân hàng đều dành cho 
công việc. Bằng sự nhạy cảm, tinh 
tế của mình, họ đã có nhiều giải 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp 
với thực tiễn, mang lại hiệu quả 
cao trong kinh doanh, đồng thời 
cũng tìm được sự cảm thông, ủng 
hộ và tiếp sức của gia đình. 

Thủ lĩnh của hơn 500 cán bộ 
ở hơn 40 điểm giao dịch của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Agribank) Hà Tĩnh là 
người phụ nữ rất đỗi bình dị. Có lẽ tính cách, 
phong thái, cách làm của nữ Giám đốc Nguyễn 
Thị Diên được đúc kết từ truyền thống của một 
đơn vị kinh doanh gắn bó hàng chục năm với 
người nông dân. Với “bàn tay nhung và kỷ luật 
thép” của “nữ tướng” này, cả mạng lưới rộng 
lớn của Agribank đang đều đặn hòa nhịp trong 
một guồng quay. Chia sẻ thành công của một 
ngân hàng thương mại lớn chiếm tới gần 50% 
thị phần tín dụng trên địa bàn, chị cho biết: 
“Tôi luôn tự nhắc mình phải xem đoàn kết là 
yếu tố quyết định thành bại, bởi vậy, từ trong 
Đảng ủy, Ban Giám đốc đến Đảng bộ và toàn 
hệ thống, tôi cố gắng xây dựng một môi trường 
hoạt động thực sự dân chủ, công bằng, minh 

bạch. Bên cạnh “chiến thuật” chủ đạo là lấy 
nhu thắng cương, tôi phải vượt lên bản năng 
của một người phụ nữ để thể hiện sự kiên quyết 
và cứng rắn của người đứng đầu. Nhờ vậy, ở 
trong mọi giai đoạn kinh doanh, anh em luôn 
vững tin, đoàn kết, sáng tạo, hỗ trợ nhau hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Dưới sự 
điều hành của nữ thủ lĩnh, còn có nhiều nữ giám 
đốc, phó giám đốc các chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp huyện, thị, thành phố “miêng nói 
tay làm”, năng động, sáng tạo trong phát triển 
thị phần nguồn vốn, đẩy mạnh đầu tư tín dụng. 

Ở khối Ngân hàng thương mại Cổ phần 
cũng có các nữ giám đốc trẻ, năng động, mở 
được lối đi riêng trong bối cảnh cạnh tranh 

Khi phụ nữ chèo lái con thuyền doanh nghiệp
Con đường để người phụ nữ phấn đấu vươn lên những vị trí 

đầu tàu ở lĩnh vực nào cũng đầy chông gai, gian khó. Tuy vậy, 
trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh, hiện có gần 700 doanh 
nghiệp do phụ nữ đứng chủ, với sự năng động, quyết đoán của 
mình đã khẳng định rõ nét vai trò, lợi thế của những nữ thủ lĩnh.

Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên tặng học bổng cho 
học sinh nghèo vượt khó ở các địa phương vùng biển Kỳ Anh

THẢO YẾN
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tín dụng ngày càng gay gắt, như nữ Giám đốc 
Teachcombank Hà Tĩnh- Hoàng Thị Lan, Giám 
đốc VPBank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hồng Thủy. 
Hội tụ đủ trí thức, sức bật, sự sáng tạo và niềm 
đam mê cống hiến của thế hệ trẻ, họ đã tạo nên 
những dấu ấn mới mẻ cho thế hệ lãnh đạo nữ 
doanh nghiệp trước  yêu cầu hội nhập.

Đến đầu tàu của các doanh nghiệp 
thương mại

Sự phát triển của các doanh nghiệp ở lĩnh 
vực thương mại những năm gần đây cũng ghi 
nhận dấu ấn của những người phụ nữ nắm giữ 
vai trò quản lý, lãnh đạo. Nữ giám đốc sáng 
lập Công ty TNHH Châu Tuấn (Nghi Xuân), 
Bạch Thị Hường đã khẳng định thế mạnh hàng 
đầu với 2 sản phẩm chủ lực là lạc xuất khẩu và 
bao bì với doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm. 
Hàng trăm lao động đã có công việc, thu nhập 
ổn định và được Công ty chăm lo cuộc sống 
khi nữ giám đốc luôn hành động với tâm niệm: 
phải đặt chữ tâm lên hàng đầu, biết chia sẻ và 
tôn trọng, giúp đỡ những người còn khó khăn 
hơn mình.

Giám đốc Công ty TNHH Kim Ngân - 
Bình Thủy mới 21 tuổi đã đảm nhận nhiều vai 
trò: người vợ, người mẹ, người dâu cả và bắt 
đầu cùng chồng bước vào lĩnh vực kinh doanh 
xe máy. Sự tinh tế, tỷ mẫn của người phụ nữ 
đứng đầu đã giúp Bình Thủy xây dựng thương 
hiệu vững bền. Gần 2 thập kỷ gây dựng,  từ chỗ 
cửa hàng chỉ có 15 xe, đến nay, chuỗi cửa hàng 
Bình Thủy không ngừng lớn mạnh với doanh 
số bán ra từ 15.000 - 20.000 xe máy mỗi năm 
cho khách hàng trên địa bàn và các tỉnh lân cận; 
tạo việc làm ổn định cho 150 lao động với mức 
thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/
tháng.

Trên lĩnh vực thương mại, còn có những 
nữ thủ lĩnh: Nguyễn Ánh Ngà, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Đức, chị 
Phạm Thị Oanh, Giám đốc Công ty TNHH 
Hồng Đức, chị Trần Thị Hồng, Giám đốc 
Công ty TNHH vận tải Quyết Thắng... đã dẫn 
dắt doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trên 
thị trường bằng những chiến lược kinh doanh 
sắc bén, khẳng định vị thế của doanh nghiệp 
và giải quyết việc làm cho hàng trăm người 

lao động..
Và những nữ giám đốc trên lĩnh vực 

nông nghiệp
Giám đốc Công ty TNHH Sao Đại Dương, 

nuôi trồng thủy hải sản Nguyễn Thị Hạnh là 
người phụ nữ quyết đoán, dám mạnh dạn khôi 
phục vùng nuôi tôm trên cát đã từng thất bại ở 
người tiền nhiệm và từng bước mở rộng diện 
tích nuôi lên tới cả trăm ha, doanh thu hàng 
chục tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 50 lao 
động. Chị tâm sự: “Làm ăn ở vùng đất thường 
xuyên chống chọi với thiên tai, cộng thêm dịch 
bệnh phức tạp khôn lường, quả không dễ dàng. 
Mỗi trận bão lũ, ông trời lại cuốn trôi tất cả ra 
sông, ra biển. Người chủ doanh nghiệp ngoài 
việc phải biết khai thác lợi thế, sử dụng nguồn 
nhân lực chất xám còn phải quyết đoán, dám 
nghĩ dám làm”. Thành công của mô hình được 
chị  chia sẻ kinh nghiệm cho những người nuôi 
tôm và còn hỗ trợ nhiều nhân tố mới về nguồn 
lực để họ phát triển hướng làm giàu này một 
cách bền vững.

Trên lĩnh vực truyền thống là giống cây 
trồng, trong gần 4 năm giữ vai trò đầu tàu của 
Công ty Giống cây trồng Hà Tĩnh trong giai 
đoạn doanh nghiệp vươn mình bắt nhịp với lộ 
trình tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh nhà, Giám 
đốc Võ Thị Hồng Minh đã năng động, sáng 
tạo, kiên trì và tâm huyết để đi đến thành công. 
“Trước hết phải biết tập trung trí tuệ, xây dựng 
mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể hơn 40 
cán bộ công nhân viên là những người nghiên 
cứu khoa học để tìm tòi tìm kiếm bộ giống mới 
phù hợp, hiệu quả. Muôn vậy, bản thân người 
đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm; luôn sẵn sàng xắn quần lội ruộng 
cùng anh em trong mỗi mô hình, hướng đi 
mới; làm tốt vai trò quản trị để tạo sức mạnh 
tập thể.”- Giám đốc Võ Thị Hồng Minh chia sẻ. 
Đến năm 2016, doanh số kinh doanh của Công 
ty ước đạt gần 30 tỷ đồng, đóng góp tích cực 
vào ngân sách địa phương và từng bước nâng 
cao thu nhập cho người lao động.

Gặp những người phụ nữ đang nắm giữ 
vai trò trụ cột trong hoạt động SXKD của DN, 
chúng tôi biết rằng họ phần lớn đều là những 
“nữ tướng” 2 giỏi. Hội tụ và phát huy tố chất, 
năng lực, bản lĩnh của người đứng đầu, nhưng 
họ cũng khéo léo biết tìm sự đồng tình, hỗ trợ 
của chồng, luôn coi trọng, giữ gìn hạnh phúc 
gia đình để có thể yên tâm phấn đấu khẳng định 
vị thế của nữ giới trong xã hội.

T.Y
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Tháng 10 năm 
2010, Sở Văn 
hóa - Thể thao 
& Du lịch Hà 

Tĩnh phối hợp với UBND 
huyện Kỳ Anh rà soát và 
lựa chọn xã Kỳ Xuân làm 
xã điểm xây dựng mô hình 
phòng chống bạo lực gia 
đình. Bước đầu, Sở Văn hóa - 

Thể thao & Du lịch thành lập 
5 câu lạc bộ tại 5 thôn. Năm 
2013, xã thành lập mới 3 câu 
lạc bộ. Hiện nay, toàn xã đã 
có 8/8 thôn có mô hình câu 
lạc bộ, đội can thiệp phòng 
chống bạo lực gia đình, bao 
gồm các thôn: Xuân Tiến, 
Trần Phú, Quang Trung, 
Xuân Phú, Cao Thắng, Xuân 

Thắng, Bắc Thắng, Nguyễn 
Huệ. Mỗi câu lạc bộ có 
từ  30-40 thành viên tham 
gia sinh hoạt.

Các câu lạc bộ này tổ 
chức sinh hoạt định kỳ hàng 
quý với các nội dung chủ 
yếu như: Vai trò của ông bà 
cha mẹ trong việc dạy giỗ, 

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CAN THIỆP  
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở XÃ KỲ XUÂN

Bạo lực gia đình luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, là nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Đã có không ít 
cuộc hôn nhân tan vỡ, gia đình li tán cùng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Mô hình can thiệp phòng, chống 
bạo lực gia đình ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) ra đời và đi vào hoạt động, đã góp phần giảm thiểu các vụ 
bạo lực gia đình và những hậu quả mà bạo lực gia đình gây ra.

NGUYỄN NGA
Sở VHTT&DL Hà Tĩnh 

Đoàn công tác Vụ gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm việc với xã Kỳ Xuân
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giáo dục con cháu; nguyên 
nhân của bạo lực gia đình; 
xây dựng gia đình thời kỳ 
công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước; kinh nghiệm 
xây dựng gia đình ấm no, 
hạnh phúc, đặc biệt là kiến 
thức chăm sóc phụng dưỡng 
người cao tuổi; Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình, Luật 
bình đẳng giới; Luật hôn 
nhân và gia đình; các thông 
điệp ngày gia đình Việt Nam 
(28/6); chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc giữ gìn tổ ấm 
gia đình, giáo dục trẻ em, 
tuyên truyền giáo dục đạo 
đức lối sống trong gia đình 
Việt Nam truyền thống; tư 
vấn về sức khỏe sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình, nâng 
cao nhận thức, chuyển đổi 
hành vi trong việc sinh con 
một bề, đặc biệt là việc sinh 
con gái; lên án, phê phán các 
hành vi bạo lực gia đình và 
các biện pháp phòng, chống 
bạo lực gia đình; chia sẻ việc 
sử dụng vốn vay để sản xuất, 
kinh doanh đạt hiệu quả, phổ 
biến các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào việc trồng trọt, 
chăn nuôi, chế biến thủy hải 
sản; thăm hỏi động viên các 
gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn và các hoạt 
động khác của địa phương.

Đội phòng, chống bạo 
lực gia đình của các câu 
lạc bộ thường xuyên phối 
hợp chặt chẽ với lực lượng 
công an, tổ liên gia tự quản, 
Ban công tác mặt trận, các 
tổ chức đoàn thể và nhân 
dân trong thôn nắm bắt tình 
hình, phát hiện các xung đột, 

các hành vi bạo lực gia đình, 
để ngăn chặn xử lý, tư vấn, 
hòa giải, can thiệp kịp thời. 
Từ năm 2010 đến nay, mô 
hình phòng chống bạo lực 
gia đình xã Kỳ Xuân đã đạt 
được những kết quả đáng 
khích lệ. Các thành viên 
trong gia đình nhận thức cao 
về tình cảm và trách nhiệm 
sống; tình làng nghĩa xóm 
càng được gắn kết, thắt chặt; 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo.... 
Đối với các hộ gia đình xảy 
ra bạo lực gia đình hoặc vì 
nhiều lí do, có nguy cơ tan 
vỡ đều được Ban chủ nhiệm 
câu lạc bộ quan tâm, thường 
xuyên giúp đỡ và tổ chức 
hòa giải. 

Chia sẻ với chúng tôi, 
ông Nguyễn Tiến Ngôn - Phó 
Chủ tịch UBND - Trưởng 
ban chỉ đạo PCBLGĐ xã 
Kỳ Xuân cho biết: “Những 
ngày đầu mới thành lập, 
mô hình can thiệp phòng, 
chống bạo lực gia đình còn 
gặp nhiều khó khăn, thử 
thách bởi nhiều người vẫn 
giữ quan điểm “chuyện nhà 
tôi, tôi tự lo liệu được”. Ban 
đầu nhiều người cứ cho 
rằng họ có quyền được bạo 
hành với những người thân 
trong gia đình mà không hề 
hay biết hành động đó đã vi 
phạm pháp luật. Khi ban chủ 
nhiệm đưa ra các điều khoản 
pháp luật quy định họ mới 
nhận ra và chịu thay đổi cách 
suy nghĩ lệch lạc đó”. 

Qua 6 năm triển khai, 
mô hình can thiệp phòng, 

chống bạo lực gia đình ở xã 
Kỳ Xuân đã hòa giải thành 
công cho hơn 80 vụ mâu 
thuẫn gia đình, góp phần xây 
dựng, củng cố nền tảng gia 
đình phát triển bền vững, 
an ninh trật tự địa phương 
được ổn định. Đặc biệt, 
thông qua các hoạt động 
của các câu lạc bộ gia đình 
phòng, chống bạo lực gia 
đình, đã tạo nên sự liên kết, 
phối hợp chặt chẽ giữa các 
ban, ngành, đoàn thể của địa 
phương trong việc triển khai 
lồng ghép vào các hoạt động 
của phong trào xây dựng nếp 
sống văn minh, gia đình văn 
hóa, phong trào xây dựng 
nông thôn mới…  

Mô hình các câu lạc bộ 
gia đình phòng, chống bạo 
lực gia đình ở xã Kỳ Xuân 
trong thời gian qua, còn tạo 
điều kiện cho phụ nữ nâng 
cao kiến thức về công tác 
dân số, kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, an toàn thực phẩm, nâng 
cao năng lực hoạt động cộng 
đồng; đồng thời góp phần 
làm thay đổi hành vi nhận 
thức của nam giới trong việc 
xây dựng gia đình bình đẳng 
hạnh phúc, bài trừ tư tưởng 
“trọng nam khinh nữ”. Gia 
đình phát triển bền vững, 
cũng đã góp phần cùng địa 
phương thực hiện tốt công 
tác xóa đói giảm nghèo, phát 
triển kinh tế, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương; góp 
phần thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới.

N.N
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“Tôi rất yêu công việc mình đang làm và mong 
muốn được góp sức vào công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và sự phát triển của Bệnh viện”. Đó là lời 
tâm sự chân thành của nữ hộ lý Lê Thị Kiều Oanh 
(51 tuổi), Khoa Xét nghiệm - Bệnh Viện Đa khoa 
Hà Tĩnh. Mặc dù bị khiếm thính nhưng với tình yêu 
nghề sâu sắc, chị đã phấn đấu vượt lên chính mình 
và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
Nhiều năm qua, chị là tấm gương điển hình của 
ngành Y tế tỉnh nhà. 

Thu gom và xử lý các loại bệnh phẩm 
như: nước tiểu, máu; phân loại rác 
thải y tế; phân loại các dụng cụ để 

xử lý; làm vệ sinh tại các phòng trong khoa..., 

đấy là những công việc hàng ngày của hộ lý 
Lê Thị Kiều Oanh. Mặc dù chỉ là công việc 
của một vệ sinh viên, nhưng có tính đặc thù 
và đòi hỏi người làm phải có tính chịu khó, 
kiên trì và tỉ mỉ rất cao. Bởi nếu chỉ chút lơ là, 
sơ suất nhỏ, là có thể gây nguy cơ lây nhiễm 
các loại dịch bệnh cho mình và người khác.   

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 anh 
em, bố mất sớm; năm 1972, trong một lần đi 
sơ tán tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, 
chị không may bị trúng bom Mỹ và từ đó, 
đôi tai không có khả năng nghe bình thường. 
Vượt lên tất cả, chị vẫn cố gắng học hết lớp 
12. Năm 1984, chị được nhận vào làm việc tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho đến nay. 

Vượt lên chính mình

Hộ lý Lê Thị Kiều Oanh là tấm gương điển hình của ngành y tế tỉnh nhà.   Ảnh: T.H

THU HÒA
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31 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
thì có 30 năm chị làm hộ lý khoa Xét nghiệm. 
Công việc vất vả, thu nhập thấp lại có nhiều nguy 
cơ lây bệnh nhưng chị luôn tuân thủ nguyên tắc: 
tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc để mang 
lại hiệu quả cho công việc. Bất cứ các loại bệnh 
phẩm, dụng cụ xét nghiệm hay bất cứ loại y cụ 
nào trong Khoa cũng được chị tuân thủ thực hiện 
đúng quy trình, quy định, đảm bảo vô khuẩn. 
Như con ong chăm chỉ, chưa bao giờ chị Oanh 
than vãn hay thoái thác bất cứ một công việc gì 
khi được tổ chức phân công. Chị luôn tâm niệm, 
dù ở địa vị nào, dù làm công việc gì, cứ hoàn 
thành thật tốt nhiệm vụ, là cảm thấy vinh quang 
và hạnh phúc.  

Bác sỹ Trịnh Thị Vinh - Phó khoa Xét nghiệm 
- Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Mỗi ngày, 
khoa xét nghiệm có từ 400-500 mẫu xét nghiệm 
các loại. Trong khi đó chỉ có 2 hộ lý. Ngày nào 
lượng bệnh nhân đi khám và điều trị nội trú đông 
thì dụng cụ làm xét nghiệm và bệnh phẩm cũng 
tăng lên rất nhiều, khi đó việc xử lý bệnh phẩm 
và dụng cụ cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên chị Lê 
Thị Kiều Oanh luôn cố gắng học hỏi hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với chị công việc tại 
khoa Xét nghiệm chính là niềm đam mê.

Nhiều năm liền, chị Lê Thị Kiều Oanh là chiến 
sỹ thi đua cấp cơ sở, được Sở Y tế tặng Giấy khen. 
Năm 2015, chị là hộ lý duy nhất của Bệnh viện và 
của ngành Y tế Hà Tĩnh được vinh danh tại Hội 
nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2010- 
2015, được Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh tại 
Hội nghị biểu dương nữ CNVC tiêu biểu giỏi việc 
nước, đảm việc nhà.

Công việc vất vả, tuổi đã cao nhưng chị Oanh 
cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ của Khoa, của Bệnh viện; tham gia 
trực khối hộ lý chung của Bệnh viện. Với hộ lý Lê 
Thị Kiều Oanh, có một công việc mà mình say mê, 
gắn bó; một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái 
ngoan và học giỏi - đó là phần thưởng vô giá cho 
những nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống 
và công việc của chị.

 T.H

Trên một khía cạnh khác, Nhà 
nước cần phải thực hiện tốt Chương 
trình giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống cho người dân. Chính quyền cơ 
sở phải huy động được sức mạnh của 
cộng đồng dân cư trong việc phòng, 
chống bạo lực gia đình tại địa phương 
và tăng cường tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức và ý thức chấp 
hành pháp luật về phòng, chống bạo 
lực gia đình, đặc biệt là đối tượng yếu 
thế. Ngoài ra, cần xây dựng được các 
chế tài xử lý đủ mạnh đối với các hành 
vi liên quan đến bạo lực giới. Hạn chế 
thấp nhất việc xử lý hành chính (bằng 
phạt tiền), bởi vì khi phạt tiền đối 
tượng gây bạo lực giới (người chồng), 
thì vô hình chung, người phụ nữ trong 
gia đình lại là người phải bỏ tiền ra 
nộp phạt cho chồng.

Hội LHPN cần thể hiện rõ chức 
năng, vai trò của tổ chức Hội đại diện, 
chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
và chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. 
Tích cực tham gia thực hiện công tác 
phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy 
mạnh thực hiện Luật Bình đẳng giới. 
Triển khai xây dựng và nhân rộng các 
mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 
câu lạc bộ không bạo lực gia đình, câu 
lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 
câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu 
lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp 
pháp lý... góp phần nâng cao kiến thức 
về chăm sóc, nuôi dạy con; kỹ năng tổ 
chức cuộc sống gia đình, kiến thức về 
pháp luật cho phụ nữ.

  V.D

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ...
(Tiếp theo trang13)
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Xem xét, ưu tiên yếu tố giới - 
nội dung này đã được thực hiện một 
cách nhất quán và xuyên suốt trong 
chặng đường triển khai Dự án Phát 
triển nông nghiệp Hà Tĩnh.  Phụ nữ 
ngày càng được khẳng định vai trò, 
mức độ hưởng lợi trong các hoạt 
động của Ban quản lý Dự án, từ đó 
đã góp phần đảm bảo sự bình đẳng 
trong tiếp cận các cơ hội, từ đó tạo ra 
các giá trị bền vững.  

Đối với hoạt động 
tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật trồng 

trọt, chăn nuôi được thiết kế 
cho cả 5 chuỗi, sản phẩm lúa, 
bò, rau, lợn, thì tỷ lệ nữ tham 
gia là 59%.  Đây là tỷ lệ tham 
gia phù hợp với thực tế lao 
động tại địa phương.  Quá trình 
thực hiện các hoạt động hỗ trợ 
giống, vật tư, thiết bị đã được 
thực hiện với chuỗi lúa (giống, 
phân bón, thuốc BVTV, máy 
móc…), chuỗi lợn (tiếp tục 
cung cấp 1.400 con giống cho 
35 hộ chăn nuôi lứa thứ 2, thức 
ăn…) đều có xem xét yếu tố 
giới, đảm bảo các cơ hội tiếp 

cận bình đẳng cho cả phụ nữ 
và nam giới

Các hoạt động hỗ trợ hạ 
tầng chủ yếu tập trung cho các  
chuỗi cây trồng như: rau củ 
quả (hệ thống hàng rào, điện, 
nước…), chè (hạ tầng phục 
vụ sản xuất, thu mua) và  lúa 
(công trình giao thông, thủy lợi 
nội đồng). Việc triển khai các 
hỗ trợ này mới ở bước khảo sát 
nhu cầu, lựa chọn, thiết kế, tuy 
nhiên trong tổ chức thực hiện 
yếu tố giới luôn được xem xét 
như: Quá trình khảo sát tham 

Phụ nữ ngày càng được khẳng định trong các 
hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển 

nông nghiệp Hà Tĩnh

Phụ nữ là nhân tố quan trọng  với chuỗi chè tại Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: P.V
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vấn ý kiến được thực hiện đối 
với cả nam và nữ; việc lựa 
chọn hạng mục đầu tư được 
xem xét cân nhắc đến khả năng 
đáp ứng nhu cầu của nhóm phụ 
nữ vì thực tế phụ nữ hiện đang 
tham gia chính trong các chuỗi 
sản phẩm này….

Các hoạt động hỗ trợ tiếp 
cận thị trường bao gồm: Tổ 
chức các cuộc họp giữa thành 
viên THT/HTX với doanh 
nghiệp, các bản thương thảo 
hợp đồng được đàm phán và 
ký kết. Đối với các cuộc họp, 
việc tổ chức đã huy động sự 
tham gia của cả phụ nữ và nam 
giới với tỷ lệ phụ nữ chiếm 
60%, các ý kiến phụ nữ được 
khuyến khích và ghi nhận. Các 
bản hợp đồng được ký giữa 
THT/HTX với doanh nghiệp 
đã thể hiện được các quyết 
định và đảm bảo lợi ích cho 
đại đa số thành viên là nữ trong 
các tổ chức này.

Bản tin khuyến nông đã 
có những cải thiện đáng kể 
về tính nhạy cảm giới trong 
truyền thông. Các bài viết có 
nội dung, hình ảnh đã thể hiện 
được những kết quả, tác động 
tích cực với nhóm đối tượng 
hưởng lợi bao gồm cả phụ nữ 
và nam giới. Cách thức thể 
hiện và hình thức cung cấp đã 
có xem xét đến yếu tố tiếp cận 
dễ dàng đối với phụ nữ.

Theo tiến độ, các hoạt 
động hỗ trợ chuỗi sản phẩm 
đến nay đã được hoàn thành, 
phụ nữ cũng đã được tiếp cận 
bình đẳng đến các tiến bộ kỹ 
thuật và quá trình tham gia 
chuỗi từ năm 2014, nhờ vậy 
họ đã tự tin hơn trong việc áp 
dụng vào sản xuất, chăn nuôi 

so với trước đây. Ông Lê Đăng 
Sơn Giám đốc HTX chăn nuôi 
lợn Thạch Long chia sẻ “Các 
thành viên HTX chăn nuôi xã 
Thạch Long từ khi tham gia 
chuỗi giá trị đến nay ai cũng 
biết tự tiêm thuốc cho lợn khi 
cần, kể cả chị em phụ nữ. Một 
số chị trực tiếp đi nhận con 
giống đã thể hiện sự mạnh dạn, 
tự tin hơn trước đây. Năm nay 
HTX cũng đã cử 1 thành viên 
nữ tham gia chương trình đào 
tạo thú y về phục vụ cho HTX. 
Thực tế cho thấy, chị em phụ 
nữ ngày càng thể hiện vai trò 
và khả năng của mình trong 
lĩnh vực chăn nuôi”.

Tham gia chuỗi lợn, phụ 
nữ không chỉ tự tin hơn trong 
áp dụng KHKT mà còn có 
được nhiều lợi ích khác như: 
tạo việc làm, tiết kiệm thời 
gian, nâng cao năng lực tiếp 
cận thị trường. Chị Nguyễn Thị 
Hiền, thành viên HTX Chăn 
nuôi lợn Thạch Long chia sẻ: 
“Nhờ tham gia chuỗi lợn mà 
gia đình có thêm việc làm tại 
chỗ, tăng thêm  thu nhập cho 
gia đình  9 triệu đồng/3 tháng. 
Ngoài ra tham gia chuỗi, gia 
đình yên tâm hơn trong chăn 
nuôi, không phải lo con giống, 
thức ăn, tiêu thụ vì đã có công 
ty cung cấp và bao tiêu, hệ 
thống chuồng trại an toàn dịch 
bệnh và môi trường, có khí gas 
phục vụ cho đun nấu, tiết kiệm 
thời gian chăm sóc so với nuôi 
truyền thống và cuối cùng là 
được tiếp cận nhiều hơn với 
thông tin thị trường thông qua 
việc hợp tác với doanh nghiệp”  

Năng lực được nâng lên, 
tiếng nói của phụ nữ đã dần 
có ảnh hưởng tích cực hơn 
trong gia đình và cộng đồng. 

Các đóng góp của họ trong các 
quyết định kinh tế cũng được 
cải thiện đáng kể. Tại các cuộc 
họp tham vấn, các cuộc đối 
thoại với doanh nghiệp, phụ 
nữ đã khẳng định được vai 
trò trong các quyết định, xác 
định được những đóng góp 
của phụ nữ trong mỗi chuỗi để 
có những quyết định phù hợp. 
Qua gặp gỡ và trao đổi với 
chị em, nhìn chung họ khá hài 
lòng với các hỗ trợ về chuỗi từ 
dự án trong thời gian qua.

Một số hoạt động hỗ trợ 
về máy móc, thiết bị, cơ sở hạ 
tầng thực sự đã giúp nông dân 
tiếp cận với công nghệ mới, 
giảm tải công việc cho phụ nữ 
trong sản xuất, chăn nuôi. Đối 
với chuỗi lúa, những máy móc 
hỗ trợ từ những năm trước và 
năm nay tiếp tục phát huy tác 
dụng giúp quá trình sản xuất 
hiệu quả và sản phẩm đạt chất 
lượng hơn. Không chỉ thế, công 
nghệ sản xuất cũng đã thu hút 
nam giới tham gia nhiều hơn, 
từ đó có những chia sẻ công 
việc với chị em nhiều hơn so 
với trước đây. Ngoài ra việc 
tổ chức sản xuất theo THT/
HTX đã góp phần tạo tính gắn 
kết cộng đồng, tạo sức mạnh 
trong tiếp cận thị trường, xây 
dựng nền tảng quan trọng cho 
quá trình sản xuất hàng hóa và 
quá trình này đã giúp chị em 
vươn ra học hỏi, tiếp cận thông 
tin tốt hơn so với quy mô hộ 
gia đình.  Các cuộc họp tiếp 
xúc với doanh nghiệp, các hợp 
đồng được ký kết bước đầu đã 
giúp chị em thay đổi tư duy thị 
trường, hiểu biết về chuỗi và 
các cách thức bảo vệ lợi ích 
của các bên tham gia.

P.V
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Được thành lập dưới sự chỉ 
đạo của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh, 
các câu lạc bộ (CLB) trong đội ngũ 
nữ CNVCLĐ đã đi vào hoạt động 
hiệu quả như “Người mẹ thứ 
hai trong trường học”,  “Không 
sinh con thứ 3”,  “Gia đình hạnh 
phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con 
ngoan”... Nhưng đáng chú ý nhất 
vẫn là mô hình  CLB “Nữ CNVCLĐ 
làm kinh tế giỏi” .

Từ nhiều năm nay, 
nữ CNVCLĐ 
vẫn tham gia tích 

cực trong việc làm kinh tế, 
tăng thu nhập cho gia đìnhg, 
nhưng hoạt động của các mô 
hình mang tính tự phát, riêng 
lẻ nên những cách làm hay, 
mang lại lợi nhuận kinh tế 
cao không được tuyên truyền 
sâu rộng. “Để tập hợp các 
chị có mô hình kinh tế tham 
gia giao lưu, học hỏi, chia sẻ 
kinh nghiệm hoạt động, Ban 
Nữ công LĐLĐ tỉnh, huyện 
đã đến từng gia đình gặp 

gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, tình hình sản 
xuất, kinh doanh, vận động 
chị em tham gia CLB “Nữ 
CNVCLĐ làm kinh tế giỏi”. 
Từ khi thành lập (8/2015) 
đến nay, CLB đã phần nào 
phát huy hiệu quả như mong 
muốn; nhiều mô hình kinh tế 
mang lại lợi nhuận cao” – chị 
Lê Thị Bình – Trưởng ban 
Nữ công LĐLĐ tỉnh cho biết.

Vượt quãng đường khá 
xa, đi qua những cánh đồng 
lầy lội bùn đất, chúng tôi mới 
đến được trang trại lợn của 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
KIỀU MINH



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 11/201642

chị Trần Thị Thảo- Giám đốc 
Trung tâm Nuôi dưỡng phục 
hồi khuyết tật dựa vào cộng 
đồng, kiêm chuyên trách dân 
số xã Cẩm Yên. Chị Thảo 
cùng hai câu con trai đang tất 
bật với 200 con lợn béo trong 
chuồng; cách đó một quãng 
đồng, chồng chị cũng đang 
cần mẫn với 2.000 con vịt và 
200 con ngan đen. Thấy khách 
đến, chị ngừng tay tươi cười 
nói: “Tất cả nhờ vào hai anh 
con trai này cả đấy! Không 
có chúng nó thì vợ chồng 
tôi không làm được như thế 
này đâu. Cuối năm 2010, tôi 
có ý định làm trang trại, sau 
khi xin phép chính quyền địa 
phương, tôi phải đến tận các 
hộ gia đình để huy động quỹ 
đất. Đây là vũng đất hoang 
hóa, thấp trũng nhưng một 
số gia đình cũng đã tiến hành 
khai hoang nên thời điểm đó 
vận động họ không hề dễ; 
đường sá đi lại cũng chưa 
có, phải thuê người chở đất 
đắp đường; nguồn vốn hầu 
như vay ngân hàng… Nhìn 
những khó khăn ban đầu, ai 
cũng khuyên tôi từ bỏ ý định, 
nhưng may mắn có các con 
động viên và hỗ trợ mẹ rất 
nhiều từ việc lên kế hoạch, 
xây dựng cơ sở vật chất cho 
đến chăm sóc vật nuôi… nên 
trang trại dần đi vào quy củ 
và cho thu nhập khá. Sau khi 
trừ chi phí, một năm chúng 
tôi lãi ròng hơn 200 triệu. Tôi 
đang có dự định thả thêm 300 
con lợn thịt và 30 con lọn nái 
siêu nạc”

Táo bạo không kém chị 
Thảo, chị Nguyễn Thị Lê (xã 

Cẩm Minh) giờ đã là chủ một 
mô hình trang trại vườn –ao- 
chuồng với tổng diện tích 7 
ha. Đang đảm đương vai trò là 
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cẩm 
Minh, chồng là công nhân 
Công ty Phân bón Nghệ Tĩnh, 
lại đang nuôi con nhỏ, dù quỹ 
thời gian eo hẹp nhưng anh 
chị vẫn mạnh dạn đầu tư nuôi 
7 con hươu, 4 ha cá các loại, 
150 con lợn; trồng hàng héc-
ta tràm, cam. Chị Lê nhớ lại: 
“Khi chồng đề xuất ý tưởng, 
mặc dù lường trước được 
những khó khăn sẽ gặp phải 
nhưng tôi vẫn đồng ý. Những 
ngày đầu, ban ngày đi làm, 
tối về hai vợ chồng lại quần 
quật với cây, con trên trang 
trại; đứa con nhỏ mới 2 tuổi 
chủ yếu nhờ ông bà chăm 
sóc. Vất vả không kể sao cho 
xiết nhưng vợ chồng luôn 
động viên nhau cố gắng”. 
Và sự nỗ lực của anh chị đã 
được đền đáp xứng đáng khi 
chỉ tính riêng năm ngoái, anh 
chị đã thu 40 triệu đồng từ 
nhưng hươu, 60 triệu đồng từ 
cá, 240 triệu đồng xuất lợn và 
210 triệu đồng từ rừng tràm. 
Một kết quả mà không phải ai 
cũng có thể làm được, chưa 
nói đến chị lại là một cán bộ 
phụ nữ xã năng nổ, nhiệt tình 
và luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ cơ quan giao.

Bên cạnh chị Thảo, chị 
Lê, những cá nhân tiêu biểu 
của phong trào nữ CNVCLĐ 
làm kinh tế giỏi huyện Cẩm 
Xuyên phải kể đến là chị 
Nguyễn Thị Thanh Tâm 
(giáo viên Trường THCS 
Huy Nam Yên) với mô hình 

đầu tư thương mại và phát 
triển nông nghiệp, chị Trần 
Thị Thủy (giáo viên Trường 
THCS Phan Đình Giót) mô 
hình kinh doanh thức ăn gia 
súc ... Không chỉ làm kinh 
tế giỏi, các chị còn là những 
tấm gương sáng đi đầu trong 
phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”.

Chủ tịch LĐLĐ huyện 
Cẩm Xuyên – Nguyễn Văn 
Công nhận xét: “Hoạt động 
của CLB vẫn còn gặp không 
ít khó khăn trong việc tìm 
nguồn vốn, đầu ra sản phẩm, 
kinh nghiệm hoạt động, rủi ro 
trong sản xuất kinh doanh... 
nhưng với niềm đam mê, 
sức sáng tạo, sự kiên trì, chịu 
khó, quyết tâm cao, các chị 
đã không ngừng nỗ lực khắc 
phục mọi khó khăn, vươn 
lên làm giàu chính đáng, góp 
phần phát triển kinh tế gia 
đình, nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Thời gian tới, 
LĐLĐ huyện sẽ phối hợp 
CLB tổ chức nhiều hơn nữa 
các buổi giao lưu, tham quan 
mô hình để chị em có cơ hội 
được trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong sản xuất kinh 
doanh; vận động các thành 
viên khác gia nhập CLB 
nhằm đa dạng ngành nghề, 
hình thức, tăng quy mô.”

Với những hiệu quả bước 
đầu, hy vọng mô hình CLB 
“Nữ CNVCLĐ làm kinh tế 
giỏi” sẽ được nhân rộng trên 
địa bàn toàn tỉnh để giúp chị 
em CNVCLĐ có cơ hội cống 
hiến nhiều hơn nữa cho gia 
đình và xã hội.

K.M
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Xã Thạch Trị là một trong 9 xã 
biển ngang của huyện Thạch 
Hà, với nghề chính là nông 

nghiệp và biển, giao thoa giữa cái nắng và 
gió biển bỏng rát nhưng lại rất đỗi hiền hòa. 
Người phụ nữ ở đây tự bao đời chăm chỉ 
cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động 
sản xuất và chăm sóc gia đình. Thế nhưng, 
vẫn còn những bất công, tổn thương đối 
với họ, vì vậy Hội Phụ nữ xã cùng các ban, 
ngành đã hết sức quan tâm và chăm lo cho 
đối tượng nữ giới. Đến nay, Hội Phụ nữ xã 

Giảm bạo lực gia đình 
ấm êm hạnh phúc

Các hội viên phụ nữ xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà cùng ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.G

NGÂN GIANG

“Gia đình” là hai từ vừa thiêng liêng vừa chứa 
đựng biết bao điều ý nghĩa. Nơi ấy có vai trò trụ 
cột của người cha, sự bao dung của người mẹ cùng 
tiếng cười của trẻ thơ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và 
tầm quan trọng của gia đình, thời gian qua các ban, 
ngành, đoàn thể xã Thạch Trị ( Thạch Hà)  đã triển 
khai nhiều mô hình giúp chị em phụ nữ xây dựng gia 
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong 
đó nổi bật là mô hình CLB “ Phòng chống bạo lực gia 
đình” đã đem lại hiệu quả thiết thực.
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Thạch Trị đã cùng UBND xã xây dựng được 
7 CLB “Phòng chống bạo lực gia đình” tại 
7 thôn: Bắc Trị, Bắc Dinh, Trần Phú, Đồng 
Khánh, Hồng Dinh, Đại Tiến, Toàn Thắng…
với đông đảo hội viên tham gia, trở thành địa 
chỉ tin cậy giúp chị em phụ nữ bị bạo hành. 
Mô hình CLB “Phòng chống bạo lực gia đình” 
đã thực hiện tốt vai trò của tổ hòa giải viên 
cơ sở, giải quyết mâu thuẫn cho nhiều cặp vơ 
chồng… Cũng như từ đây CLB này đã xuất 
hiện nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu trong 
các phong trào “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình 
văn hóa” ở địa phương.

Sinh hoạt định kỳ mỗi quý 1 lần, CLB 
“Phòng chống bạo lực gia đình” của LHPN 
xã Thạch Trị (từ 15-20 hội viên) tổ chức tuyên 
truyền tới các thành viên nhiều nội dung 
phong phú, đa dạng theo các chuyên đề: các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; kiến thức về phòng, chống tệ 
nạn xã hội, bạo lực gia đình, phổ biến những 
văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân gia 
đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống 
buôn bán phụ nữ trẻ em; bổ sung kiến thức 
cho các chị em phụ nữ cách dạy con khoa 
học, chăm sóc, giáo dục con dưới 16 tuổi 
trong các hộ gia đình; hạn chế tình trạng trẻ 
em trong độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo 
đức, pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt, 
nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã nhận 
ra vai trò của chính mình trong việc “giữ lửa” 
hạnh phúc gia đình. Không chỉ tăng cường 
tham gia lao động sản xuất để đảm bảo kinh 
tế mà còn chủ động giải quyết êm đềm những 
mâu thuẫn nhỏ nhặt, vun vén tình cảm thêm 
sâu sắc. Đến nay, không chỉ nhận thức và chú 
trọng xây dựng gia đình mình hạnh phúc, các 
thành viên trong CLB còn là “hạt nhân nòng 
cốt” trong việc tuyên truyền cho các hội viên 
khác tham gia vào CLB. Đặc biệt, chi hội Phụ 
nữ thôn Bắc Dinh đã thành lập CLB “Gia 
đình hạnh phúc” ban đầu với số lượng 12 cặp 
vợ chồng tự nguyện tham gia. Sau một thời 
gian hoạt động hiệu quả đã nâng số lượng hội 

viên thành 32 cặp vợ chồng. Thông qua hoạt 
động của CLB này, tình trạng bạo lực gia đình 
giảm hẳn, các gia đình êm ấm, hòa thuận, vui 
vẻ nên ai nấy đều bình yên phấn khởi. Cùng 
với việc sinh hoạt theo quý định kì, các thành 
viên trong CLB còn tăng cường giao lưu, rèn 
luyện sức khỏe thông qua các hoạt động thể 
thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày 
lễ lớn để gắn kết tình cảm vợ chồng. Điển 
hình là gia đình chị Phan Thị Chương (thôn 
Bắc Dinh) trước đây có chồng thường xuyên 
rượu chè, gây gổ và bạo hành vợ. Tuy nhiên, 
sau khi tham gia CLB được tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức thì đến nay người chồng 
đã cai hẳn rượu và tập trung chăm lo đời sống 
gia đình, giáo dục con cái trưởng thành đi học 
Đại học. Các Nhóm can thiệp phòng chống 
bạo lực gia đình cùng sự phối hợp chặt chẽ 
của các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến 
thôn đã tiến hành can thiệp và áp dụng biện 
pháp xử lý góp phần làm cho các vụ bạo lực 
được ngăn chặn kịp thời. Chị Trần Thị Hòa, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Trị chia sẻ: 
“Không chỉ quan tâm, chăm lo đến đời sống 
cho hơn 1.000 hội viên nữ trên địa bàn xã mà 
chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền, giáo 
dục, định hướng cho nam giới về vai trò của 
người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Qua 
đó, giúp họ vững tin vào “mái ấm gia đình”, 
tập trung vào lao động sản xuất, dạy dỗ con 
cái trưởng thành”.

Hiệu quả mô hình CLB “Phòng chống 
bạo lực gia đình” mà xã Thạch Trị đã đạt 
được không chỉ nâng cao nhận thức, hành 
động của chị em phụ nữ mà còn  tác động 
tích cực đến “cánh mày râu”. Qua đó, giúp 
các cặp vợ chòng hiểu rằng: Một gia đình 
hạnh phúc, hòa thuận sẽ tác động tích cực 
tới cộng đồng, thúc đẩy xã hội vận động. Gia 
đình hạnh phúc bền vững không chỉ có “no 
ấm, bình đẳng, tiến bộ” mà còn là nơi hội tụ 
những giá trị văn hóa của mỗi gia đình, cộng 
đồng và xã hội.

N.G
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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới

 và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/8/2016 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 
trên cơ sở giới năm 2016” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH
1. Huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương 

và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình 
đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2016
“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” 
Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn 

đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là 
trở ngại lớn trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới. Tại Việt Nam, số liệu thống kê từ 
cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2010 cho thấy, 58% phụ nữ 
cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục 
trong đời. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ 
em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp và trở thành vấn đề bức xúc cho xã hội. 
Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em gái. Trẻ em gái không 
chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị buôn bán, lạm dụng tình 
dục và bạo lực ngoài môi trường gia đình.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 
phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống 
bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều khu vực, vùng miền và các thành 
phần trong xã hội. 

Việc lựa chọn chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” cho 
Tháng hành động năm 2016 (từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016) nhằm huy động 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH____________

    
Số: 354/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Tĩnh, ngày 05  tháng  10 năm 2016
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sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi 
người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Tháng hành động năm 2016 là đợt cao điểm trong truyền thông về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo ra sự thay đổi tích 
cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Các 
hoạt động chính trong Tháng hành động được triển khai gồm:

1. Các hoạt động chuẩn bị trước khi diễn ra Tháng hành động
1.1. Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên 
toàn tỉnh.

1.2. Xây dựng nội dung thông điệp, pa-nô, áp phích và các sản phẩm truyền thông 
cho Tháng hành động. 

1.3. Các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức 
thực hiện tại địa bàn địa phương. Tùy vào tình hình kinh tế - xã hội mà các địa phương có 
thể lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Tháng hành động.

2. Các hoạt động diễn ra trong Tháng hành động 
2.1. Tổ chức Lễ phát động: 
- Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới được tổ chức tại các huyện, thành phố, thị xã bắt đầu từ ngày 10/11/2016 đến ngày 
18/11/2016.

- Lễ phát động cấp tỉnh được tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh trong thời gian từ ngày 
10-15/11/2016.

2.2. Tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động, gồm: Hội nghị, hội thảo, 
tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng xã hội, diễu hành, triển 
lãm tranh, ảnh, cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

2.3. Xây dựng, xuất bản và phổ biến các tài liệu, sản phẩm truyền thông về bình đẳng 
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: Khẩu hiệu, thông điệp, băng - rôn, phóng 
sự… về các nội dung, thông điệp của Tháng hành động. 

2.4. Gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là ở cấp cơ sở). 

2.5. Tổ chức một số đoàn kiểm tra liên ngành công tác bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ của phụ nữ tại một số sở, ngành, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. 

3. Các hoạt động sau khi kết thúc Tháng hành động
3.1. Báo cáo tổng kết Tháng hành động năm 2016, hoàn thành trước ngày 15/12/2016. 
3.2. Hội nghị tổng kết, đánh giá Tháng hành động năm 2016, dự kiến từ ngày 15 đến 

20/12/2016.
IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
  - Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách các cấp cấp cho các sở, ban, ngành, địa phương, 

đơn vị trong năm 2016.
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 - Nguồn huy động từ xã hội và cộng đồng; 
 - Các nguồn hợp pháp khác. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương thực hiện Kế hoạch này;  
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động; phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức điểm Lễ 
phát động Tháng hành động cấp tỉnh; 

- Xây dựng khẩu hiệu, thông điệp và các tài liệu truyền thông để tuyên truyền nhân 
dịp Tháng hành động. 

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và báo cáo tổng kết Tháng hành 
động.

- Lập dự trù kinh phí, chuyển Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét 
quyết định để thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả, tiết kiệm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về giới và bình đẳng 

giới ở cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông với nội dung và thời lượng phù 
hợp với lứa tuổi, trong đó chú trọng vấn đề bạo lực trên cơ sở giới để định hướng thanh 
thiếu niên về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng trường học an 
toàn thân thiện; 

- Thực hiện chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập 
nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái, phụ nữ nông 
thôn và vùng dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng 
xa và vùng có điều kiện khó khăn.

3. Sở Y tế
- Tổ chức các cuộc truyền thông ở những khu vực, vùng có nguy cơ mất cân bằng 

giới tính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quả khám chữa bệnh, các phòng 
khám, chủ động kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh 
sản, sức khỏe tình dục, tránh thai an toàn cho phụ nữ. Nâng cao nhận thức của nam giới 
trong việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

4. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện 

các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người; ngăn chặn các tội phạm xã hội 
trong đó có tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các 

văn bản liên quan, nâng cao nhận thức của người dân và huy động cộng đồng tham gia 
ngăn ngừa ban đầu bạo lực gia đình.

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
mỗi gia đình, cá nhân trong việc xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, hạnh phúc, tiến 
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bộ. Xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có 
bạo lực. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn về pháp lý và sức khỏe, hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ 
sở trợ giúp đối với các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đồng thời, tư vấn tại các cơ sở tư vấn về 
phòng chống bạo lực gia đình cho các đối tượng gây bạo lực gia đình.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống 
bạo lực gia đình. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng như: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng khác; hệ  thống thông tin cơ sở tăng 
cường phổ biến, tuyên truyền Tháng hành động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý các hoạt động thông tin, truyền thông gây ảnh 
hưởng tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái theo quy định.

7. Sở Tài chính
- Thẩm định dự toán kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được 

cấp theo quy định.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên
- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các cấp tham gia các hoạt 

động trong Tháng hành động; vận động các hội viên, thành viên của tổ chức mình thực hiện 
chủ đề  “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng Kế hoạch 

cụ thể, bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động tại đơn vị, 
địa phương đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Riêng đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Tĩnh (đơn vị tổ chức Lễ phát động Tháng hành động cấp tỉnh), phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2016 (theo mẫu đính kèm) gửi về UBND tỉnh 
(qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/12/2016 để tổng hợp báo cáo theo 
quy định). 

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, nghiêm túc 
triển khai thực hiện những nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 
được hướng dẫn, giải đáp; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
     KT. CHỦ TỊCH
     PHÓ CHỦ TỊCH
     (Đã ký)
        Đặng Quốc Vinh


