UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Châu Thành A, ngày28 tháng5
Số: 155 /PGDĐT
V/v thực hiện công tác gia đình và công
tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ
nữ năm 2021 trong ngành giáo dục

năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 25 tháng 3
năm 2021 của UBND huyện Châu Thành A về Thực hiện công tác gia đình
năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày
20 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Châu Thành A về Thực hiện công tác
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn huyện Châu
Thành A.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học
trực thuộc quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị
trường:
- Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ và
bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa,
ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; chống sự xâm nhập của
các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức gia đình, xã hội; thực hiện
kế hoạch hóa gia đình; xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo
dục đạo đức, lối sống gia đình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và
mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình.
- Phổ biến và triển khai những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ
Luật Lao động năm 2019 bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình
thực tế của đơn vị trường, nhất là những trường có đông thành viên nữ.
2. Nghiên cứu nội dung chương trình giáo dục theo cấp học của đơn vị
mình, chỉ đạo giáo viên lồng ghép kiến thức về gia đình vào chương trình giáo
dục và các hoạt động ngoài giờ lên lớp sao cho phù hợp, hiệu quả.
3. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào giảng dạy các môn học như:
Giáo dục công dân, Sinh học và các hoạt động ngoại khóa khác tùy theo nội
dung cụ thể của bài học và hoạt động sao cho phù hợp, hiệu quả.
4. Quan tâm đến tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số đến trường, vận động đồng
bào dân tộc thiểu số cho con em đến trường nhằm góp phần thực hiện đạt tỷ lệ
hoàn thành giáo dục tiểu học và trung học cơ sở theo mục tiêu của Chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
5. Tiếp tục triển khai tuyên truyền nội dung về giới và bình đẳng giới vào
học sinh cấp học Trung học cơ sở với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa

tuổi; trong đó, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới
để định hướng thanh thiếu niên về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên
cơ sở giới.
Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và công tác bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành A, Phòng
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc
thực hiện những nội dung đã nêu trên./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;.
- Lưu: VT, TCCB.

Lê Trần Bảo Ngọc

