Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình

LỜI GIỚI THIỆU
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan
trọng sinh thành và giáo dục tính cách của mỗi cuộc đời. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội
tốt thì gia đình càng tốt hơn.
Hiện nay, các hành vi bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới ở nước ta đã và đang xảy
ra rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của những thành viên trong gia đình
có hành vi bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới.
Để làm cơ sở pháp lý góp phần phòng ngừa và đấu tranh với các hình thức bạo lực gia
đình và bất bình đẳng giới, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và một số văn bản liên quan…
Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn và phát
hành thư mục chuyên đề: “Bình

đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia

đình”
Thư mục được chia làm 3 phần:
Phần I: Các văn bản quy định hiện hành về Bình đẳng giới
Phần II: Các văn bản quy định hiện hành về Phòng chống bạo lực gia
đình
Phần III: Công tác Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình
qua báo, tạp chí
Phần IV: Giới thiệu sách về Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia
đình.
Nguồn thông tin trong Thư mục được biên soạn lấy từ báo, tạp chí và sách
hiện có của Thư viện tỉnh Bắc Ninh đến tháng 10/2011.
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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PHẦN I: CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ
BÌNH ĐẲNG GIỚI
I. VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI

1. Luật bình đẳng giới : Số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
II. CÁC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt
Nam đến năm 2010.
2. Lệnh số 18/2006/L-CTN, ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch nước
về việc công bố Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.
3. Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3 tháng 5
năm 2007 về việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.
4. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP, ngày 4 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.
5. Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ
về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.
6. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
7. Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về
công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
8. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020.
III. CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH

1. Văn bản số 2443/LĐTBXH-BĐG ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐCP ngày 4 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bình đẳng giới.
2. Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt
động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
3. Kế hoạch 3110/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2011 về Kế hoạch
hành động Bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn
2011-2015.
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IV. CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC NINH
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
SỐ: 948/QĐ-UBND

BẮC NINH, NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia
về bình đẳng giới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của
Chính phủ quy định về các biện pháp bình đẳng giới;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính
phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị
về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới;
Căn cứ công văn số 664/LĐTBXH-BĐG ngày 11 tháng 3 năm 2011 của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch thực hiện
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại tờ trình số
31/TTr-SLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 (kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội liên quan tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo
cáo kết quả việc triển khai thực hiện hàng năm và cả giai đoạn 2011-2015.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của
tỉnh, các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- VP Chính phủ, Bộ LĐTB&XH (b/c);
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH (ph/h);

NguyÔn Tö Quúnh
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- Lưu VT, VX, PVPVX, CVP.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 08/8/2011
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Ninh được cải thiện đáng kể, cơ
bản hoàn thành các mục tiêu trước hạn. Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ
nữ có những tác động tích cực tới việc nâng cao vị thế của phụ nữ và thúc đẩy
bình đẳng giới, định kiến về vai trò của phụ nữ có sự thay đổi, số lượng phụ nữ
tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ngày một nhiều, tỷ lệ phụ nữ tiếp cận
với dịch vụ y tế và giáo dục đã dần định hướng tới sự bình đẳng với nam giới. Để
tiếp tục phát huy và đẩy mạnh vai trò phối hợp của các cấp, các ngành tới bình
đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch
hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Ninh giai
đoạn 2011-2015 với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát
Cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham
gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần
vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Bắc Ninh.
2. Các mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý,
lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách trong lĩnh vực chính trị.
- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015, 50% các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và
UBND các cấp có lãnh đạo là nữ.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị – xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ nữ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 30% trở lên.
Mục tiêu 2: 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 đối với các
nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.
- Chỉ tiêu 1: Hằng năm, trong tổng số người được đào tạo việc làm mới,
bảo đảm ít nhất 45% cho mỗi giới (nam và nữ).
- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015.
- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề
và chuyên môn kỹ thuật đạt không dưới 40% và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực
thành thị đối với lao động nữ xuống dưới 3,5% vào năm 2015.
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- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn là hộ nghèo có nhu cầu được vay
vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính
thức đạt 100% vào năm 2015.
Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo
đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo.
- Chỉ tiêu 1: Duy trì bền vững tỷ lệ 98% của nam và nữ trong độ tuổi từ 15
đến 40 được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở..
- Chỉ tiêu 2: Trong tổng số thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo, phấn đấu tỷ lệ nữ
thạc sỹ là 40% và tỷ lệ nữ tiến sỹ là 20% vào năm 2015.
Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
- Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh
trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015.
- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản
xuống 50/100.000 trẻ đẻ sống.
- Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc
và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lên 50% vào năm 2015 so với năm
2010.
- Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015.
Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông
tin.
- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thông tin mang
định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số
lượng sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.
- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh và 100% Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục,
chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
Mục tiêu 6: 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 đối với các
nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.
- Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia
đình của nữ so với nam xuống 2 lần vào năm 2015.
- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015, 40% số nạn nhân của bạo lực gia đình được
phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ
sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Đến năm 2015, 70% số người gây bạo lực
gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực
gia đình.
- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông
qua trao trả, giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được
hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.
- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào 80% các
văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xác định có nội dung liên quan đến
bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.
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- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 có 100% thành viên các Ban soạn thảo, Tổ
biên tập xây dựng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội
dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt
đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.
- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới từ
tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình
nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và lồng ghép giới.
- Chỉ tiêu 4: Đến năm 2015, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn
nghiệp vụ ít nhất một lần.
II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Các giải pháp chung
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng,
chính quyền đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản lý nhà
nước về bình đẳng giới. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng
giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Thực hiện lồng
ghép vấn đề giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch
hành động phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Xây dựng cơ chế phối hợp liên
ngành để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình
quốc gia; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh và Đài Truyền thanh
các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh cấp xã; trên các bản tin, xuất bản
ấn phẩm và một số loại hình thông tin khác nhằm phổ biến giáo dục nâng cao
nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và các tầng lớp nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hàng năm và giai đoạn 20112015 nhằm hỗ trợ các ngành, địa phương giải quyết những vấn đề trọng tâm của
công tác bình đẳng giới.
- Phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ và nam
bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Tăng cường xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt
động về bình đẳng giới.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác
bình đẳng giới; chi ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới theo phân
cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ưu tiên nguồn lực cho những khu vực có hiện
tượng bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng nông
thôn, vùng khó khăn.
2. Các giải pháp cụ thể
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 1
- Rà soát các quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản của tỉnh về độ
tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu. Xác định những bất hợp lý
và bất lợi đối với phụ nữ khi thực hiện những quy định này để sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với Luật Bình đẳng giới.
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- Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với
các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần
xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ
trong gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa các hình ảnh của nữ giới với các vai
trò và nghề nghiệp khác nhau.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định
của pháp luật về bình đẳng giới, trước hết là quy định về độ tuổi đào tạo, bồi
dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cho phù hợp với nữ giới.
- Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc thực
hiện các chương trình, dự án nâng cao năng lực từ mọi nguồn lực.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 2
- Giảm chi phí tiếp cận việc làm và thời gian tìm việc làm của người lao
động thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động, từ vấn
về việc làm và cơ hội đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và
đào tạo nghề tách biệt theo giới tính. Có các biện pháp cụ thể để khuyến khích
đầu tư vào việc cung cấp thông tin về thị trường lao động, thị trường đầu tư, thị
trường tài chính v.v… với giá rẻ, bảo đảm tính trung thực và cập nhật.
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách và mở rộng đối tượng tham gia các loại
hình bảo hiểm xã hội, nhất là đối với nhóm lao động mới; thực hiện các biện
pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của nữ giới và nam giới tham gia bảo hiểm tự
nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
- Bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các
nguồn lực kinh tế (như đất canh tác, các nguồn vốn tín dụng, thông tin thị trường,
thông tin về pháp luật, chính sách), bình đẳng về cơ hội tham gia sản xuất kinh
doanh.
- Các chính sách, chương trình đào tạo nghề cần tập trung vào khu vực
nông thôn; thu hút nhiều lao động nữ; nâng cao tay nghề, kỹ năng, cách quản lý,
kinh doanh phát triển 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. Có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc
biệt là cơ sở thu hút nhiều lao động nữ.
- Bảo đảm các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm sử dụng
ngân sách nhà nước thu hút nhiều học viên nữ. Xác định và bảo đảm thực hiện
các chỉ tiêu về nữ trong việc bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho người dân ở khu
vực nông thôn, hỗ trợ họ áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và
sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và chế biến.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ
nhằm bảo đảm tính hiệu quả, công bằng trong chính sách đào tạo nghề, bảo hiểm
xã hội, bảo hộ lao động và chế độ nghỉ hưu.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 3
- Lồng ghép chương trình về bình đẳng giới vào giảng dạy trong hệ thống
giáo dục trong tỉnh, đặc biệt ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và
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tiểu học. Đưa nội dung về giới vào các chương trình bồi dưỡng và quản lý nhà
nước nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.
- Có chế độ đặc thù cho một nhóm đối tượng: chính sách, chương trình học
bổng hỗ trợ trẻ em giá 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; chính sách đặc thù
cho giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện khó khăn; chế độ thu hút giáo viên
tiểu học và mầm non là nam giới.
- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch của ngành
giáo dục; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính ở các cấp học, bậc học.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 4
- Tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe
tình dục cho phụ nữ và nam giới.
- Mở rộng mạng lưới tư vấn sức khỏe sinh sản cho nam giới. Tăng cường
đào tạo bác sỹ chuyên khoa nam học tại các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh và cấp
huyện.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới. Tăng cường sự tham
gia của nam giới vào việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Mở
rộng các hoạt động truyền thông đối với người chưa thành niên về sức khỏe tình
dục, tránh thai an toàn.
- Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch
của ngành y tế.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 5
- Nâng cao nhận thức về giới trong việc ban hành các văn bản văn hóa,
thông tin. Xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong các sản
phẩm văn hóa, thông tin.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin
đại chúng và các loại hình thông tin khác với các hình thức đa dạng, linh hoạt,
phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hóa,
thông tin từ góc độ giới.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 6
- Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh tiêu chí
bình đẳng giới trong gia đình.
- Chú trọng xây dựng mô hình các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình
đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào các hoạt
động này.
- Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống bạo
lực trên cơ sở giới và buôn bán người; nhân rộng các mô hình thành công.
* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 7
- Bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp; hình thành đội
ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến
bộ của phụ nữ, đặc biệt ở thôn, xóm, cụm dân cư.
- Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá và lồng ghép giới cho đội ngũ cán
bộ, công chức tham gia xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tổ
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chức các đợt tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới cho
thành viên các Ban soạn thảo, Tổ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình
đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và đoàn thể, triển khai, tổ chức
thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu và lồng ghép các nội dung bảo đảm
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong xây dựng và thực hiện các chương
trình, kế hoạch hoạt động của tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 2 đạt và vượt chỉ tiêu kế
hoạch đề ra;
Tham mưu giúp UBND tỉnh dự thảo các văn bản chỉ đạo, các chương trình,
kế hoạch và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
Sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá theo định kỳ; kiểm tra, giám sát tình
hình thực hiện Kế hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về bình đẳng
giới theo quy định;
Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc thực hiện quản lý nhà nước về
bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
1. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc,
thực hiện mục tiêu 1 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền theo phân cấp, trong việc cơ cấu cấp
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân gắn với thực hiện bình đẳng giới, vì sự
tiến bộ của phụ nữ;
Thực hiện bình đẳng giới trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo
bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo quy định.
2. Sở Giáo dục - Đào tạo
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 3 đạt và vượt chỉ tiêu kế
hoạch đề ra;
Triển khai thực hiện bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong nhà
trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Lồng ghép vấn đề bình
đẳng giới trong tổ chức bộ máy và lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
3. Sở Y tế
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 4 đạt và vượt chỉ tiêu kế
hoạch đề ra;
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các
chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành: Chăm sóc sức khỏe, khám chữa
bệnh, bảo hiểm y tế, đảm bảo tỷ lệ giới tính giữa trẻ em gái và trẻ em trai khi
sinh.v.v.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 5 đạt và vượt chỉ tiêu kế
hoạch đề ra;
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và các văn bản liên
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quan, chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài, các cơ quan có bản tin tăng cường thời lượng
phát sóng và thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và số lượng
sản phẩm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 6 đạt và vượt chỉ
tiêu kế hoạch đề ra bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước
xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai
truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn các cơ quan thông tấn,
báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền,
vận động nhân dân phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, phù hợp
với mục tiêu bình đẳng giới.
6. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức chỉ đạo công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách pháp luật về bình đẳng giới;
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu 7 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch
đề ra;
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản hành chính
liên quan đến Luật Bình đẳng giới trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa
đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới đảm bảo
mục tiêu của kế hoạch.
7. Sở Kế hoạch - Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu
giúp UBND tỉnh lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá
kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế – xã hội của tỉnh;
Đề xuất cơ chế, chính sách, cân đối, phân bổ nguồn lực, huy động các
nguồn viện trợ và các nguồn vốn khác cho hoạt động bình đẳng giới.
8. Sở Tài chính
Bố trí nguồn kinh phí, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí, đảm bảo
việc triển khai nội dung Luật Bình đẳng giới theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước.
9. Công an tỉnh
Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ quan
chuyên môn thuộc cấp mình quản lý và các địa phương tuyên truyền phòng,
chống và xử lý các vụ ngược đãi đối với phụ nữ, trẻ em trong gia đình, trẻ em bị
xâm hại tình dục, tình trạng buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện lồng ghép
giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các dự án thuộc chương
trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh;
Tạo điều kiện để cho phụ nữ tham gia các loại hình khuyến nông, khuyến
lâm, khuyến ngư.
12. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
10

Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình
Tham gia giám sát việc thực thi Luật Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ
nữ và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
13. Liên đoàn lao động tỉnh
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên,
đoàn viên, quần chúng nhân dân thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các văn bản pháp luật có liên quan và
các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình
đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đối tượng phụ trách; tổ chức các hoạt
động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới. Lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới với các chương trình mục tiêu quốc gia “Vì sự tiến bộ của
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Phối hợp với
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thu thập ý kiến về thực hiện chính sách,
pháp luật về bình đẳng giới và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bình
đẳng giới để kịp thời xử lý. Đồng thời cập nhật số liệu và thực hiện chế độ thông
tin báo cáo về bình đẳng giới đối với lĩnh vực phụ trách phục vụ cho việc hoạch
định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
15. Tỉnh Đoàn thanh niên
Tiến hành lồng ghép về giới, tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới,
Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 và các Nghị định của
Chính phủ về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thanh niên.
16. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Bình đẳng giới, Chiến lược
Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 và các văn bản có liên quan tới
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ.
17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các
chính sách, chương trình, kế hoạch cho phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội
của địa phương; huy động nguồn nhân lực, kinh phí và các biện pháp thúc đẩy để
thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính
sách, pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân;
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ
nữ trong phạm vi địa phương. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá định kỳ, hàng
năm về tình hình thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, vì sự
tiến bộ của phụ nữ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình
đẳng giới, về sự tiến bộ của phụ nữ.
18. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện
Chỉ đạo trong đơn vị bổ sung thêm tiêu chí nữ vào trong các mẫu phân
loại, thống kê, báo cáo phù hợp với từng nội dung của ngành mình để phục vụ
công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Trưởng Ban vì sự tiến bộ của
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phụ nữ các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo
đúng nội dung hướng dẫn phục vụ công tác thông tin.
Định kỳ 6 tháng (vào cuối tháng 6) và cả năm (vào cuối tháng 11), các cơ
quan, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện
của đơn vị, địa phương mình. Đối với các cơ quan, đơn vị được phân công thực
hiện các mục tiêu trong kế hoạch, yêu cầu báo cáo riêng kết quả thực hiện mục
tiêu được phân công. Báo cáo gửi về Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (Qua Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp)./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
Số: 862/KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
B¾c Ninh, ngµy 06 th¸ng 10 n¨m
2011

KẾ HOẠCH
Hµnh ®éng vÒ b×nh ®¼ng giíi
cña Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch tØnh B¾c Ninh
(giai ®äan 2011-2015)
Thực hiện quyết định số 948/QĐ - UBND ngày 8/8/2011 của Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số
3110/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2011 kế hoạch về bình đẳng giới của
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động về Bình
đẳng giới như sau:
I/MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung:
Thực hiện trách nhiệm bảo đảm bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình,
thể thao và du lịch; góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
B. Các mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu 1: Bảo đảm bình đẳng giới trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch:
- Chỉ tiêu 1: Bảo đảm ít nhất 40% nữ trong tổng số công chức, viên chức
và người lao động được tuyển dụng trong mỗi lần tuyển dụng ở mỗi đơn vị .
- Chỉ tiêu 2: Bảo đảm tỷ lệ nữ được đào tạo thạc sỹ tăng từ 30-35% so với
năm 2010 trên tổng số người có cùng học vị ở mỗi đơn vị.
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- Chỉ tiêu 3: Trên 50% đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp có lãnh đạo là
nữ.
- Chỉ tiêu 4: 85-90% lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được
trang bị kiến thức giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới từ cơ bản
đến nâng cao.
Mục tiêu 2: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể
thao và du lịch;
- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 giảm 60% sản phẩm văn hóa mang định kiến
giới trên tổng số sản phẩm văn hóa được xác định có định kiến giới.
- Chỉ tiêu 2: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia
đình của nữ so với nam xuống 2 lần vào năm 2015.
- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015, 40% số nạn nhân của bạo lực gia đình được
phát hiện tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở
trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Đến năm 2015, 70% số người gây bạo lực gia
đình được phát hiện, được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực
gia đình.
- Chỉ tiêu 4: Quân tâm ưu tiên đối tượng nữ ở mức độ cao phù hợp với đặc
trưng của ngành nghề, đặc biệt là ngành biểu diễn nghệ thuật, ngành thể dục thể
thao trong đó chú trọng tới đội ngũ diễn viên, vận động viên và huấn luyện viên
là nữ.
II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bảo đảm bình đẳng giới
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và nội bộ ngành.
2. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
và vai trò, trách nhiệm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, bảo đảm bình đẳng
giới trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.
3. Thực hiện lồng ghép vấn đề giới trong xây dựng và tổ chức các chương
trình, kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng
chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.
5. Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh tiêu chí
bình đẳng giới trong gia đình
6. Chỉ đạo xây dựng mô hình các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững,
thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào các hoạt động của câu lạc bộ.
7. Quản lý chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn
toàn tỉnh; mở rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các nhóm
phòng, chống bạo lực gia đình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị thuộc Sở có liên quan phối hợp với Ban
vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện để
triển khai thực hiện các giải pháp có hiệu quả.
2. Phòng Văn hóa và thông tin các huyện/thị/thành phố xây dựng kế hoạch
hành động về bình đẳng giới cụ thể của cấp mình theo hướng lồng ghép vào các
nhiệm vụ chuyên môn hàng năm và 5 năm; tổ chức thực hiện báo cáo hàng năm
theo quy định.
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3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ giúp lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra, tổng
hợp tình hình, triển khai tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban VSTBPN tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH&TT các huyện/thị/TP;
- Lưu VT,VP, Ban VSTBPN Sở.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(§· ký)
NguyÔn Quang NhÞ

PhÇn Ii: CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ PHÒNG
CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
I. VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI
1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình : Số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng
11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam.
II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Lệnh số 11/2007/L-CTN, ngày 5 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước
về việc công bố Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình.
4. Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực
gia đình.
III. VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH

1. Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai mô hình can thiệp phòng, chống
bạo lực gia đình trên toàn quốc.
2. Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động phòng,
chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.
3. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
IV. CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỈNH BẮC NINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/KH-UBND

B¾c Ninh, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Về việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: UBND
tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân
quán triệt, hiểu rõ nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ hai thông
qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008.
- Để mỗi người và mọi gia đình trong tỉnh thực hiện tốt Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình, góp phần củng cố, xây dựng gia đình đạt các tiêu chí: no ấm,
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện phải coi trọng công tác tuyên truyền kết
hợp với kiểm tra, biểu dương kịp thời những địa phương, đơn vị, gia đình thực
hiện tốt đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình.
2. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ
đạo về công tác gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh để sửa đổi,
bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành mới phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình.
3. Chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thu thập thông tin dữ liệu về tình
hình gia đình và bạo lực gia đình của tỉnh Bắc Ninh.
4. Chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia
đình.
5. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai
thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
6. Chỉ đạo việc dành kinh phí cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia
đình ở các ngành, các địa phương.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình theo hệ thống ngành
dọc từ tỉnh đến cơ sở và những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống
bạo lực gia đình.
- Chỉ đạo công tác điều tra, thống kê, thu thập thông tin dữ liệu về tình hình
gia đình và bạo lực gia đình trong địa bàn tỉnh.
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- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây
dựng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình theo sự chỉ đạo của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tích cực chủ động tham mưu cho BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH của
tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa,
công sở văn hóa hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình trong toàn tỉnh.
2. Sở Tư pháp
- Chỉ trì phối hợp với một số ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, chỉ đạo về công
tác gia đình để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc
kiến nghị cơ quan pháp luật phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình và điều kiện thực tế của tỉnh. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp
luật phải hoàn thành trong quý III năm 2009.
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật các cấp đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ 2008-2012 và
những năm tiếp theo.
- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đặc biệt
là hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và
hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia
đình.
- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các tổ hòa giải ở cơ sở
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đặc biệt là hòa giải các mâu thuẫn
và tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Tư pháp chỉ đạo hướng dẫn Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh đa dạng hóa
các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền thường xuyên Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để mọi gia đình
và toàn xã hội thực hiện; Bố trí thời lượng và thời điểm thích hợp để tuyên truyền
phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên sóng phát thanh, truyền hình,
mở chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình trên báo Bắc
Ninh. Biểu dương kịp thời những điển hình tốt, phê phán, lên án những vụ việc
bạo lực gia đình trong địa bàn tỉnh.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo
lực trong gia đình.
5. Sở Y tế
- Chỉ đạo hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở nâng cao chất lượng chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân gắn với trách nhiệm của Ngành về thực hiện Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, trong nhà trường.
6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
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Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các
chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ
chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội.
7. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối nội chính tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý về phòng, chống bạo lực gia đình;
phối hợp chặt chẽ với chính quyền và chỉ đạo lực lượng công an thực hiện các
biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực
gia đình.
8. Sở Tài chính.
Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số ngành liên
quan bố trí ngân sách cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, triển khai thi
hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các
ngành, các địa phương trong quá trình sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động
phòng, chống bạo lực gia đình.
9. UBND các huyện, thành phố.
- Tổ chức công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình ở các ngành, các cấp, bảo đảm cho Luật thực sự đi vào cuộc sống
mọi gia đình ở địa phương, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình
triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
10. Đề nghị UBMTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành,
các đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục hội
viên và toàn thể nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát việc thực hiện
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở các ngành, các cấp, kịp thời kiến
nghị, đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh, đảm bảo cho việc thực thi Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu quả cao trong địa bàn toàn tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện,

thành phố triển khai thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về
phòng, chống bạo lực gia đình (trước ngày 15/11 hàng năm) gửi về Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
- Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kết quả, báo cáo
theo định kỳ, và đột xuất đúng quy định, đề xuất những vấn đề phát sinh trong
quá trình triển khai tổ chức thực hiện về UBND tỉnh./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT & DL (b/c);
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Ninh; Đài PT-TH tỉnh;

NguyÔn Nh©n ChiÕn
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- Lưu VT, VX, PVPVX, CVP.

PHẦN III: CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ
BÌNH ĐẲNG GIỚI QUA BÁO, TẠP CHÍ
I. CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. LƯƠNG THÀNH. Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ //
Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 4. Số 2
Ngày 1/1/2011, Cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc, một thực thể của Liên Hợp
Quốc chuyên chăm lo vấn đề bình đẳng giới, trao quyền năng cho phụ nữ, đã
chính thức đi vào hoạt động.
2. BÙI XUÂN TIẾN. Thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới:
Cần có dự án cho phụ nữ tham chính // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 5
tháng 1. - Tr 3. Số 2
Bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng
giới - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xung quanh chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.
3. "Thực hiện quyền bình đẳng giới, Phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia
đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước" // Phụ nữ Việt Nam. 2011. - Ngày 17 tháng 1. - Tr 2. Số 7
Bài tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội Đảng XI về việc thực hiện
quyền bình đẳng giới.
4. NGUYỄN HẰNG, MINH TÚ. Bức tranh bình đẳng giới 2011: Hứa hẹn
những gam sáng màu // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 2. Số
17
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Bài viết về những nhận định tốt đẹp đối với vấn đề bình đẳng giới trong năm
2011.
5. BÙI XUÂN TIẾN. Phụ nữ cần bình đẳng giới thực chất // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 3. Số 30
Bài viết về vấn đề bình đẳng giới thực chất đối với phụ nữ Việt Nam.
6. P.V. Dự án "Viết tiếp câu chuyện NoRa": Hội thảo báo cáo kết quả
nghiên cứu thanh niên với vấn đề bình đẳng giới // Tin tức. - 2011. - Ngày 12
tháng 3. - Tr 10. Số 59
Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Thanh thiếu niên (VTV6) - Đài truyền hình Việt
Nam và Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) đã tổ chức Hội thảo
báo cáo kết quả nghiên cứu Thanh niên với vấn đề bình đẳng giới trong khuôn
khổ dự án "Viết tiếp câu chuyện Nora".
7. TRẦN HIẾU. Bình đẳng giới trong nông nghiệp còn nhiều nan giải //
Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 5. Số 31
Bài viết về những hạn chế và hướng giải quyết vấn đề bình đẳng giới ở nông
thôn.
8. TRANG THANH. Bình đẳng giới được đặc biệt quan tâm // TC.Gia
đình và trẻ em. - 2011. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 5. Số 11
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tại Đà Nẵng, Vụ Bình đẳng
giới - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên Hợp
Quốc tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ
MDGIF tổ chức Hội thảo sơ kết hoạt động của Mạng lưới Truyền thông về Bình
đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình.
9. TRANG THANH. Diễn đàn đối thoại chính sách về Bình đẳng giới :
Bình đẳng giới được đặc biệt quan tâm // TC.Gia đình và trẻ em. - 2011. - Ngày
17 tháng 3. - Tr 5. Số 11
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc
gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã thực
hiện Diễn đàn đối thoại chính sách về Bình đẳng giới.
10. GIAO LONG, BẢO LINH. Bình đẳng giới trong gia đình tôi // Phụ nữ
Việt Nam. - 2011. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 8. Số 33
Bài phát biểu của một số phụ nữ trong cả nước về vấn đề bình đẳng giới
trong gia đình.
11. AN NGUYÊN. "Em vẽ về sự bình đẳng nam-nữ" // Văn hóa. - 2011. Ngày 18 tháng 3. - Tr 13. Số 1967
Tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế "Em
vẽ về sự bình đẳng nam - nữ", do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo
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Thiếu niên tiền phong và Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ
chức.
12. XUÂN TIẾN. Bình đẳng giới trong thanh niên: Những tín hiệu lạc
quan : Vấn đề bạn trẻ quan tâm // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 21 tháng 3. Tr 7. Số 34
Bài viết về những tín hiệu lạc quan trong bình đẳng giới ở thanh niên nước
ta hiện nay.
13. ĐẶNG VŨ CẢNH LINH. "Không thể có bình đẳng giới nếu không
bắt đầu bằng sự công bằng" // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 25 tháng 3. - Tr
8. Số 36
Bài viết về vấn đề bình đẳng giới trong xã hội hiện nay.
14. LINH THY. "Nữ ứng cử viên ĐBQH và việc thúc đẩy bình đẳng giới"
khu vực miền Trung - Tây Nguyên // Văn hóa. - 2011. - Ngày 11 tháng 4. - Tr
13. Số 1986
Trong 2 ngày 8 và 9/4, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của
Quốc hội, nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam kết hợp cùng Dự án Hỗ trợ thực hiện chính
sách (PI.AP) đã tổ chức Hội thảo "Nữ ứng cử viên Đại biểu quốc hội và việc thúc
đẩy bình đẳng giới", với sự tham gia của gần 50 nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XIII
của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
15. NGUYỄN HẰNG. Cần tương tác giữa bình đẳng giới, giáo dục và xây
dựng gia đình // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 3. Số 48
Bài viết về Hội nghị tổng kết Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ
Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới
giai đoạn 2010-2020.
16. HOÀNG QUÂN. Gắn Bình đẳng giới và Sự tiến bộ của phụ nữ vào
công tác gia đình // Văn hóa. - 2011. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 13. Số 1991
Ngày 21/4, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia
Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự
tiến bộ Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh
Hòa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cùng lãnh đạo các Bộ , ngành
Trung ương và địa phương.
17. HƯƠNG NHUNG. Tập trung xây dựng và triển khai chiến lược
truyền thông về bình đẳng giới // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 27 tháng 4. Tr 2. Số 50
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Bài phản ánh về Hội nghị công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nghị
quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian tới là tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược
truyền thông về bình đẳng giới.
18. THỦY NGUYÊN. Giúp Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới // Phụ nữ
Việt Nam. - 2011. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 2. Số 57
Ngày 11/8, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh
Hòa đã trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho ông
John Hentra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, người có
nhiều đóng góp cho sự nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Việt Nam.
19. HÀ NAM. Phụ nữ dân tộc thiểu số ít bị bạo lực // Văn hóa. - 2011. Ngày 16 tháng 5. - Tr 13. Số 2001
Theo kết quả nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam giai đoạn 2009-2010,
tình trạng bạo lực gia đình lại rất thấp ở một số nhóm người dân tộc thiểu số.
20. V.N. Tìm kiếm cơ hội hợp tác về giới và bình đẳng giới // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 2. Số 60
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, Hỗ trợ và
Phát triển văn hóa tổ chức hội thảo "Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, xã hội đương đại
và vấn đề giới - nghiên cứu trường hợp trưng bày Phụ nữ đơn thuần".
21. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN. Bất bình đẳng giới trong...quảng cáo //
Văn hóa. - 2011. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 13. Số 2008
Bài viết về tình trạng bất bình đẳng giới trong quảng cáo hiện nay.
22. THÚY HIỀN. Dự thảo kế hoạch hành động về bình đẳng giới: Mục
tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng và sát thực tế // Văn hóa. - 2011. - Ngày 3 tháng 6.
- Tr 13. Số 2009
Ngày 2/6, tại Hòa Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội
thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng
giới giai đoạn 2011-2015 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
23. TL (Tổng hợp). Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động được quy định
như thế nào? // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 24 tháng 6. - Tr 9. Số 75
Giới thiệu những quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
. THU HIỀN (Tổng hợp). Bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo // Phụ
nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 9. Số 81
Giới thiệu nội dung Luật bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
24. TL (Tổng hợp). Luật bình đẳng giới quy định như thế nào về bình
đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ? // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. Ngày 15 tháng 7. - Tr 9. Số 84
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Giới thiệu nội dung Luật bình đẳng giới quy định về bình đẳng giới trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ.
25. H.HẢI. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015:
Thành lập thí điểm 4 trung tâm bình đẳng giới // Văn hóa. - 2011. - Ngày 29
tháng 7. - Tr 13. Số 2033
Với mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức, nhằm thúc đẩy toàn
xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách
giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc
nguy cơ bất bình đẳng giới cao, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương
trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.
26. TL (Tổng hợp). Bình đẳng giới trong gia đình là gì? // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 5 tháng 8. - Tr 9. Số 93
Giới thiệu nội dung điều 18, Luật Bình đẳng giới quy định về Bình đẳng
giới trong gia đình.
27. THUỶ NGUYÊN. Lực lượng công an nhân dân: Triển khai chương
trình bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 10
tháng 8. - Tr 2. Số 95
Ngày 8/8, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công an nhân dân đã tổ chức họp
thường kỳ nhằm tăng cường các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ
nữ Công an nhân dân.
28. Luật bình đẳng giới quy định thế nào về bình đẳng giới trong lĩnh vực
Y tế? // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 9. Số 96
Giới thiệu nội dung Luật bình đẳng giới quy định về bình đẳng giới trong
lĩnh vực Y tế.
29. NGỰ BÌNH. Thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 4. Số 97
Bài viết về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương.
30. LÊ BÀNG. Những hành vi nào là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới
trong lĩnh vực gia đình? // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 9.
Số 99
Giới thiệu những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực
gia đình.
31. HẠNH TRANG. Triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới
giai đoạn 2011-2015 // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 1. Số
102
Ngày 25/8, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức
hội nghị thường kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6
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tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc
hội; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH,
Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh
Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban
quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ
LĐ-TB&XH, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam đã
tới dự và chỉ đạo hội nghị.
32. KHÁNH LINH. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ:
Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới // Thanh tra. - 2011. - Ngày
10 tháng 9. - Tr 2. Số 109
Ngày 8/9, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
Thanh tra Chính phủ đã có cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến
bộ của phụ nữ, triển khai kế hoạch Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới cơ quan
Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2020.
33. HT. Bộ Công an: Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới // Phụ nữ
Việt Nam. - 2011. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 2. Số 110
Ngày 12-13/9, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công an nhân dân tổ chức hội
nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và hội thảo nâng cao
hiệu quả công tác bình đẳng giới trong khối cơ quan Bộ Công an.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Văn hóa, số 2054).
34. DIỆU LINH. Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi luật pháp :
Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2011. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 10. Số 228
Ngày 22/9, Bộ Tư pháp và Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức
Diễn đàn đối thoại chính sách và pháp luật lần thứ tư với nội dung Lồng ghép
giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 228; Bưu điện
Việt Nam, số 114)
35. HUYỀN TRANG. Hội thảo "Giới thiệu báo cáo phân tích tình hình
giới tại Việt Nam": Còn nhiều thách thức // Gia đình và xã hội. - 2011. - Ngày
26 tháng 9. - Tr 6. Số 115
Ngày 23/9, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Giới thiệu báo
cáo phân tích tình hình giới tại Việt Nam".
36. HOÀNG QUÂN. Bình đẳng giới: Đừng để chính sách nằm trên giấy //
Văn hóa. - 2011. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 13. Số 2060
Theo báo cáo đánh giá về tình hình giới tại Việt Nam do Bộ Lao động Thương bình và Xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế
vừa công bố cho biết, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc
giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều thách thức.
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37. P.V. Tăng cường thực hiện chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới //
Thể thao Việt Nam. - 2011. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 13. Số 117
Ngày 29/9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền năng
cho phụ nữ (UN WOMEN) tổ chức Hội thảo tăng cường thực hiện Chiến lược
quốc gia về Bình đẳng giới (2011-2020).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 2060; Pháp luật
Việt Nam, số 273).
38. THU PHƯƠNG. Bắc Ninh: Mất cân bằng giới tính khi sinh là 130 bé
trai/100 bé gái // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 15. Số 52
Tỉnh Bắc Ninh có mức sinh cao trong cả nước, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ
3 chiếm 17,5% và có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức 130 bé trai/100
bé gái.
39. PV. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao tại Bắc Ninh // Nhân dân. - 2009.
- Ngày 7 tháng 5. - Tr 5. Số 19612
Sở Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư
1,4 tỷ đồng triển khai chiến dịch truyền thông, lồng ghép các hoạt động dịch vụ
về kế hoạch hóa gia đình để giải quyết vấn đề mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba
trở lên đang có xu hướng tăng cao.
40. DIỆU NGÁT. Bắc Ninh: Giảm tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh //
Gia đình và xã hội. - 2009. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 6. Số 63
Theo báo cáo của Chi cục Dân số, quý 1/2009 tỷ số giới tính của Bắc Ninh
có xu hướng giảm còn 123 trẻ trai/100 trẻ gái (so với cùng kỳ năm 2008, 130 trẻ
trai/100 trẻ gái). Chi cục Dân số tỉnh Bắc Ninh đang tích cực xây dựng Đề án
"Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính" để trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
41. V.T. Bắc Ninh: Tập huấn sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh //
Gia đình và xã hội. - 2010. - Ngày 25 tháng 8. - Tr 6. Số 102
Tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức 3 khóa tập huấn về sàng lọc trước sinh và sơ
sinh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế, dân số và nhân dân, đảm bảo
100% cán bộ tham gia chương trình có kỹ năng tư vấn, 90% các bà mẹ tới sinh
tại các điểm triển khai chương trình được tư vấn miễn phí.
42. NGÔ ÁI VÂN. Đường dây nóng // Nông thôn ngày nay. - 2010. - Ngày
13 tháng 9. - Tr 5. Số 193
Phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động tại tỉnh
Bắc Ninh.
43. THẢO NGUYÊN. Đẩy mạnh các hoạt động và sự bình đẳng, tiến bộ
của phụ nữ : Đừng im lặng trước bạo lực gia đình // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 30
tháng 6. - Tr 6. Số 2537
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Bài viết về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh với việc triển khai nhiều
hoạt động thiết thực, nỗ lực đưa Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo
lực gia đình vào cuộc sống.
44. YẾN MINH, HOÀI LAN. Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh
Bắc Ninh 2011-2015: Tạo mọi cơ hôị phát triển bình đẳng cho nữ giới // Bắc
Ninh. - 2011. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 6. Số 2574
UBND tỉnh Bắc Ninh với việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.
45. THỦY NGUYÊN. Mất cân bằng giới tính đã tới lúc bất thường //
TC.Nhân đạo. - 2011. - Tháng 9. - Tr 7. Số 371
Bài viết về nguyên nhân và những hệ luỵ của việc mất cân bằng giới tính ở
Việt Nam. Năm 2009, có 10 trong số 63 tỉnh, thành phố sự mất cân đối tỉ lệ giới
tính ở mức cao, trong đó có Bắc Ninh.

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

46. HIỀN CHI. Huy động tài trợ cho Dự án Ngôi nhà bình yên // Phụ nữ
Việt Nam. - 2010. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 2. Số 144
Ngày 30/11, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam đã tổ chức Hội nghị huy động tài trợ cho Dự án "Tăng cường hệ thống Ngôi
nhà bình yên cho nạn nhân bị bạo lực gia đình" nhằm báo cáo những thành quả
đã đạt được đồng thời kêu gọi tài trợ cho giai đoạn 3 của Dự án.
47. BÙI XUÂN TIẾN. Cần "cuộc cách mạng" trong phòng chống bạo lực
gia đình // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 9. Số 145
Bài viết về một số vấn đề cần đổi mới trong việc phòng chống bạo lực gia
đình.
48. HIỀN CHI. Để nỗi buồn lại phía sau : Chuyên mục phòng chống bạo
lực gia đình // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 9. Số 151
Bài viết về những người phụ nữ bị bạo hành, đã dũng cảm đứng lên làm thay
đổi số phận mình và chung tay giúp đỡ những chị em khác cùng cảnh ngộ.
49. MINH NGUYỆT. Hơn 2.000 lượt nạn nhân được hỗ trợ, tư vấn //
Nông thôn ngày nay. - 2011. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 10. Số 4
Ngày 5/1, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiến
hành tổng kết 3 năm (2007-2010) thực hiện mô hình "Ngôi nhà bình yên" hỗ trợ
cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình và phụ nữ bị buôn bán.
50. Q.HOA. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong phòng chống
bạo lực gia đình // Văn hóa. - 2011. - Ngày 14 tháng 1. - Tr 13. Số 1949
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Ngày 14/1, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về
Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức hội thảo "Chia sẻ
kinh nghiệm truyền thông về bạo lực giới: sự tham gia của nam giới vào công tác
phòng chống bạo lực gia đình" nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong truyền thông về
bạo lực giới ở Việt Nam.
51. QUỲNH HOA. Khi nam giới phòng chống... BLGĐ // Văn hóa. - 2011.
- Ngày 21 tháng 1. - Tr 13. Số 1952
Bài viết về các Câu lạc bộ nam giới tham gia phòng chống bạo lực gia đình.
52. L.H. Phòng chống bạo lực gia đình: Gần 60% phụ nữ Việt Nam từng
bị chồng bạo hành // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 29 tháng 1. - Tr 6. Số 2429
Bài phản ánh kết quả nghiên cứu về bạo lực gia đình ở Việt Nam, được thực
hiện đầu năm 2010 với sự tham gia của gần 5.000 phụ nữ từ 18 đến 60 tuổi.
53. BÙI XUÂN TIẾN. Bạo lực làm đàn ông hạ thấp mình // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 8. Số 27
Bài viết về những hiểu biết chưa đầy đủ và đúng đắn của người dân về bạo
lực gia đình cũng như nguyên nhân và hậu quả của nó đối với cá nhân, gia đình
và xã hội.
54. THANH HÒA. Trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia
đình // Tin tức. - 2011. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 9. Số 62
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam) đã tổ chức tọa đàm "Bốn năm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình
và bài học kinh nghiệm từ Dự án Ngôi nhà bình yên".
55. NGUYỄN LINH. Giải quyết tình trạng bạo lực gia đình: Chưa tìm ra
"chìa khóa"? // Hà Nội mới. - 2011. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 3. Số 15115
Bài viết về sự cam chịu của các nạn nhân bạo lực gia đình và những khó
khăn trong việc thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
56. LÊ PHƯƠNG HIÊN. Để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đi vào
cuộc sống // Nhân dân. - 2011. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 3. Số 20285
Bài viết về dự án ngôi nhà bình yên đã hỗ trợ hiệu quả, giúp những phụ nữ
và trẻ em yếu thế, thiệt thòi, là nạn nhân của bọn mua bán người và các vụ bạo
lực gia đình vượt qua nỗi đau, tạo lập cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
57. NGUYỄN ĐỨC NGHIÊN. Còn đâu mái ấm bình yên // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 9. Số 35
Bài thơ viết về nạn bạo hành trong gia đình.
58. GIAO LONG. Khẳng định sức sống của một mô hình giúp phụ nữ bất
hạnh // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 9. Số 35
Bài viết về mô hình ngôi nhà bình yên sau 4 năm đi vào hoạt động.
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59. BẢO LINH. Địa chỉ tin cậy của nạn nhân bạo lực gia đình : Đừng im
lặng trước bạo lực gia đình // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 9.
Số 38
Bài viết về kết quả hoạt động của những địa chỉ tin cậy trong việc hỗ trợ nạn
nhân bạo lực gia đình sau gần một năm đi vào hoạt động.
60. KHÁNH CHI. Quảng Nam: Tuyên truyền Luật Phòng, chống BLGĐ
đến từng nhà // Văn hóa. - 2011. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 13. Số 1985
Trong năm 2010 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã phối hợp
với Vụ gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lớp tập huấn về công
tác gia đình và triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 300 cán bộ
làm công tác gia đình từ huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh.
61. HƯƠNG NHUNG. Phòng, chống bạo lực gia đình: Chỉ Hội LHPN
tích cực thì chưa đủ // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 3. Số 47
Bài phản ánh tình trạng thiếu hiểu biết về Luật phòng chống bạo lực gia
đình của đại đa số người dân.
62. TRẦN KHÁNH LINH. Phụ nữ đừng im lặng trước bạo lực gia đình //
Đại đoàn kết. - 2011. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 10. Số 102
Từ ngày 27 đến 29/4, tại TP Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối
hợp với cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (Aecid) và Hội Liên hiệp
Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức tập huấn "Hỗ trợ nạn nhân và xử lý thủ phạm bạo lực
gia đình" cho gần 50 đại biểu của TP Cần Thơ và tỉnh Kon Tum.
63. K.MINH. Những phận đời giông bão ở Ngôi nhà bình yên // Văn hóa.
- 2011. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 13. Số 1997
Bài viết về những kết quả đã đạt được từ khi đi vào hoạt động của mô hình
Ngôi nhà bình yên, trực thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển - Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam.
64. B.T. Xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình // Nông thôn ngày nay.
- 2011. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 2. Số 114
Ngày 9/5, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành văn bản số 26-TB/TW thông
báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005
của Ban Bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần
tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Chỉ thị
49 đề ra. Trong đó có việc chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu
xa dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn…
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Quân đội nhân dân, số 17987).
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65. YÊN PHONG. Bạo hành lại sinh bạo hành // Phụ nữ Việt Nam. - 2011.
- Ngày 18 tháng 5. - Tr 6. Số 59
Bài viết về sự ảnh hưởng nặng nề đối với con cái trong gia đình có bạo lực.
66. K.MINH. Thống nhất hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực
gia đình // Văn hóa. - 2011. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 13. Số 2003
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn hướng dẫn các Sở
VHTTDL thực hiện thống nhất các nội dung hoạt động của mô hình phòng,
chống bạo lực gia đình áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
67. HÀ PHƯƠNG. Tôn vinh nét đẹp, nói không với bạo lực gia đình //
Văn hóa. - 2011. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 12. Số 2019
Ngày 25/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã khai
mạc Ngày hội mừng kỷ niệm 10 năm Ngày gia đình Việt Nam, với chủ đề Tôn
vinh nét đẹp truyền thống và nói không với bạo lực gia đình.
68. THU HIỀN. Tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình // Phụ nữ Việt
Nam. - 2011. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 2. Số 86
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Quan hệ Quốc tế và Trung tâm Phụ nữ và phát
triển, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ
chức khai mạc lớp tập huấn về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
69. LƯƠNG THÀNH. Bình chọn chiến dịch tuyên truyền chấm dứt bạo
lực chống phụ nữ tốt nhất // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 4.
Số 88
Bài viết về cuộc bình chọn Chiến dịch tuyên truyền chấm dứt bạo lực chống
phụ nữ tốt nhất do Liên hợp quốc tổ chức.
70. THỦY ANH. "Kỹ năng làm việc với nam giới trong PCBLGĐ" // Văn
hóa. - 2011. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 13. Số 2033
Tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia
đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đã tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng làm
việc với nam giới trong Phòng, chống bạo lực gia đình" cho cán bộ đang trực tiếp
tham gia các hoạt động dự án tại một số bệnh viện ở Hà Nội và Hòa Bình.
71. THUỶ NGUYÊN. Đưa kiến thức chống bạo lực gia đình vào trường
học // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 6. Số 96
Bài phản ánh về Đề án "Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình
và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2011-2020" đang được soạn thảo và
dự kiến trình Chính phủ xem xét thông qua vào quý 4/2011.
72. D.Q. TP.HCM: Thêm dự án hỗ trợ xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái // Văn hóa. - 2011. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 13. Số 2042
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Nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em gái, UBND
TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển năm 2011 do Tổ chức
ActionAid International tài trợ.
73. NGUYỄN THỊ CÚC. Để gia đình không bạo hành người đồng tính :
Chuyên đề // Tin tức cuối tuần. - 2011. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 4. Số 35
Bài phản ánh về nạn bạo hành gia đình ở người đồng tính.
74. HOA DUYÊN. Xã hội đang "nóng" lên vì bạo lực // TC.Giác ngộ. 2011. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 5. Số 606
Bài phản ánh về tình trạng "nóng" lên vì bạo lực gia đình trong xã hội ngày
nay.
75. NGUYỄN HUY. Tin vắn // Tiền phong. - 2011. - Ngày 16 tháng 9. - Tr
2. Số 259
Ngày 15/9, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp
Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình "Huy động sự tham gia của nam giới với
trẻ em trai trong phòng, chống bạo lực chống lại phụ nữ".
76. BẢO LINH. Mở cửa mô hình vệ tinh của "Ngôi nhà bình yên" tại
Phú Thọ // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 9. Số 113
Ngày 19/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ mở cửa "Ngôi nhà bình yên" hỗ trợ nạn nhân bị bạo
lực tại TP Việt Trì, Phú Thọ.
77. DIỆU LINH. Báo động tình trạng bạo lực gia đình: Người thân thờ ơ
như... hàng xóm // Nông thôn ngày nay. - 2011. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 11. Số
230
Bài phản ánh tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng trước sự thờ ơ
của người thân và hàng xóm.
78. HỮU THẮNG. Hội LHPN thị xã Từ Sơn: Truyền thông về phòng,
chống bạo lực // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 6. Số 2415
Tại trường Trung học cơ sở Đình Bảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Từ Sơn
đã tổ chức buổi truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trong học
đường.
79. LƯU HẰNG. Gặp mặt phụ nữ điển hình tiên tiến trong phòng, chống
bạo lực gia đình // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 8. Số 2449
Ngày 25/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các điển
hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng chí Nguyễn
Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện,
thành phố, thị xã và 30 điển hình tiêu biểu dự.
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80. BẢO LINH. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình : Nhịp cầu bình an //
Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 9. Số 29
Bài viết về những cá nhân điển hình trong công tác phòng chống bạo lực gia
đình ở tỉnh Bắc Ninh, tiêu biểu là bà Nguyễn Thúy Liên, tổ trưởng Tổ dân cư số
3, khu phố Rạp Hát, phường Vệ An và anh Trần Quang Lưu, Trưởng Công an xã
Việt Đoàn, huyện Tiên Du.
81. NGUYỄN ĐỨC TOÀN. Hiệu quả từ một chương trình phối hợp // Bắc
Ninh. - 2011. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 6. Số 2458
Bài viết về những kết quả đã đạt được của chương trình phối hợp giữa Trung
tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Ninh với Hội Phụ nữ tỉnh trong việc tuyên truyền
phòng, chống bạo lực gia đình.
82. THẢO NGUYÊN, THUỲ LIÊN. Hội LHPN huyện Tiên Du làm tốt
công tác phòng, chống bạo lực gia đình : Đừng im lặng trước bạo lực gia đình //
Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 6. Số 2470
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên
Du trong quá trình triển khai dự án "Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm
thiểu bạo lực gia đình" do cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài
trợ.
83. THU HUYỀN. Hội LHPN tỉnh: Sơ kết công tác phòng, chống bạo lực
gia đình quý IV // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 5. Số 2484
Ngày 13/4, Ban quản lý dự án "Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm
thiểu bạo lực gia đình" Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức sơ kết hoạt
động quý IV, thảo luận và xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực
gia đình giai đoạn tiếp theo.
84. THẢO NGUYÊN, THUỲ LIÊN. Hội phụ nữ phường Đồng Nguyên
phòng, chống bạo lực gia đình : Đừng im lặng trước bạo lực // Bắc Ninh. - 2011.
- Ngày 28 tháng 4. - Tr 4. Số 2492
Bài viết về công tác phòng, chống bạo lực của Hội phụ nữ phường Đồng
Nguyên, thị xã Từ Sơn.
85. THU HUYỀN. Những "sứ giả hòa bình" // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày
28 tháng 6. - Tr 5. Số 2535
Bài viết về chị Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Lim và chị
Vương Thị Hài, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du. Những điển
hình tiên tiến trong phòng, chống bạo lực của huyện Tiên Du.
86. LƯU HẰNG. 30 nhân sự được tập huấn kỹ năng truyền thông phòng,
chống bạo lực gia đình // Bắc Ninh. - 2011. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 6. Số 2548
Ngày 12/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn kỹ năng
truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình cho 30 nhân sự là cán bộ dự án, cộng
tác viên thuộc 8 xã mới triển khai ở giai đoạn II gồm: Đại Đồng, Phật Tích (Tiên
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Du); Hương Mạc, Tam Sơn (thị xã Từ Sơn); Trung Nghĩa, Đông Tiến (Yên
Phong); Việt Hùng, Mộ Đaọ (Quế Võ).
87. ĐÌNH BẮC. Phụ nữ Việt Đoàn phòng, chống bạo lực gia đình // Bắc
Ninh. - 2011. - Ngày 23 tháng 8. - Tr 6. Số 2575
Bài viết về công tác phòng, chống bạo lực gia đình của Hội Phụ nữ xã Việt
Đoàn, huyện Tiên Du.

PHẦN 4: GIỚI THIỆU SÁCH
1. Hỏi - đáp những vấn đề liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình / Luật
sư Bùi Văn Thấm. - H. : Phụ nữ, 2006. - 151tr ; 19cm
Trình bầy những nội dung cơ bản của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam.
34(V)7/H428Đ
Đ.VV09/19397-98; M.VV09/19030-31; LC.VV09/19458-59
2. Hỏi đáp về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam / GS.Lê Thi biên soạn. - H.
: Khoa học xã hội, 2004. - 146tr ; 20,5cm
ĐTTS ghi: Trung tâm KHXHNV quốc gia. Trung tâm nghiên cứu khoa học
về gia đình và phụ nữ
Giới thiệu về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay dưới dạng hỏi đáp.
34(V)7/H428Đ
Đ.VL04/4479
3. Hỏi - đáp về Luật bình đẳng giới / Luật sư Lê Thị Ngân Giang. - H. : Phụ
nữ, 2008. - 187tr ; 19cm
Giới thiệu những qui định chung về Luật bình đẳng giới.
34(V)48/H428Đ
Đ.VV09/19392-93; M.VV09/19023-25; LC.VV09/19448-49
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4. Hỏi đáp về Luật bình đẳng giới. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 91tr ;
21cm
Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật bình đẳng giới.
34(V)/H428Đ
Đ.VL08/8003; M.VL08/8442-43; LC.VV08/18186-87
5. Hỏi đáp về Luật phòng, chống bạo lực gia đình và phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá / Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch biên
soạn. - Bắc Ninh : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bắc Ninh xuất bản. - 19cm
Trình bầy nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình và kiến thức về
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá dưới dạng hỏi - đáp.
34(V)523+384.3/H428Đ
M.VV11/20195,20196, 19736,19737,19738; LC.VV11/25149
6. Làm thế nào để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc
/ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biên soạn. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2005. - 71tr
; 21cm
ĐTTS ghi: Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA)
Phương pháp để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc.
32(V)76+371.018+34(V)7/L104TH
Đ.VL05/4942-43; M.VL05/4711-13; LC.VL05/5713-17
7. Luật bình đẳng giới : Số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của
Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. - H. : Lao động, 2008. - 31tr ; 19cm
Toàn văn về Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam ban ngày 29/11/2006, số 73/2006/QH11.
34(V)03/L504B
Đ.VV08/18996-97; M.VV08/18457-58
8. Luật bình đẳng giới. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 39tr ; 19cm
Trình bầy nội dung các điều luật trong Luật bình đẳng giới.
34(V)03/L504B
LC.VV10/23454
9. Luật hôn nhân và gia đình. Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Luật
bình đẳng giới. - H. : Lao động xã hội, 2008. - 135tr ; 19cm
Trình bầy những qui định chung của Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng
chống bạo lực gia đình và Luật bình đẳng giới.
34(V)7/L504H
LC.VV09/19357-58
10. Luật hôn nhân và gia đình và các chế định dân sự có liên quan. - H. :
Chính trị quốc gia, 2002. - 456tr ; 21cm
Luật hôn nhân và gia đình.
34(V)/L504H
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Đ.1931/VL03; M.1636/VL03
11. Luật hôn nhân và gia đình và các quy định hướng dẫn về kết hôn. - H.
: Lao động, 2010. - 150tr ; 19cm
Trình bầy những điều cơ bản trong Bộ luật Hôn nhân và gia đình.
34(V)7/L504H
Đ.VV10/19848; M.VV10/19329,19330; LC.VV10/22717,22718
12. Luật phòng, chống bạo lực gia đình : Số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng
11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam. - H. :
Lao động, 2008. - 35tr ; 19cm
Luật phòng chống bạo lực gia đình của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
ban hành ngày 05/12/2007.
34(V)7/L504PH
Đ.VV09/19481; LC.VV09/20290-93
13. Luật phòng, chống bạo lực gia đình và một số biện pháp ngăn chặn. H. : Lao động - xã hội, 2010. - 85tr ; 19cm
Giới thiệu nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình và một số biện pháp
ngăn chặn.
34(V)523/L504PH
Đ.VV10/20062; M.VV10/19577,19578; LC.VV10/23723
14. Những điều cần biết về pháp luật hôn nhân và gia đình : Dùng cho tủ
sách pháp luật xã, phường, thị trấn / Nguyễn Duy Lãm chủ biên. - H. : Chính trị
quốc gia, 2002. - 240tr ; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
Những tình huống, những ví dụ cụ thể, sinh động gần gũi với cuộc sống của
mỗi người dân, mỗi gia đình, các vấn đề chủ yếu cần thiết nhất về pháp luật hôn
nhân và gia đình được trình bày dưới dạng hỏi - đáp nhằm giúp người đọc dễ
dàng nắm bắt, vận dụng.
34(V)7/NH556Đ
VL01/1652; VL01/1346-47
15. Những nội dung cơ bản của luật bình đẳng giới / Luật gia: Hoàng
Châu Giang biên soạn. - H. : Lao động xã hội, 2007. - 115tr ; 19cm
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bình đẳng giới
34(V)0/NH556N
Đ.VV06/17261-62; M.VV06/16826-27
16. Sổ tay hỏi đáp pháp luật hôn nhân và gia đình. - H. : Chính trị quốc
gia, 2002. - tr ; 19cm
34(V)/S450T
LC.VV04/1061-66
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17. Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. :
Lao động xã hội, 2010. - 63tr ; 19cm
Giới thiệu nội dung Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành.
34(V)03/T310H
Đ.VV10/20086; M.VV10/19623,19624; LC.VV10/24086,24087
18. Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình năm 2000 / Thạc sĩ luật học: Trần
Minh Hưởng, Nguyễn Văn Yên, Cử nhân luật: Trần Ngọc Thanh. - H. : Thanh
niên, 2001. - 200tr ; 19cm
Những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình diễn giải dưới hình
thức câu hỏi và trả lời.
34(V)7/T310H
Đ.VV01/7549; M.VV01/7730-31
19. Tìm hiểu luật phòng, chống bạo lực gia đình : Có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/7/2008. - H. : Lao động xã hội, 2008. - 47tr ; 19cm
Những quy định chung của Luật phòng chống bạo lực gia đình.
34(V)523+386.3/T310H
LC.VV08/17254-57
20. Tìm hiểu và thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình / Phạm Văn
Dũng, Nguyễn Đình Thơ. - H. : Tư pháp, 2009. - 178tr ; 19cm
Giới thiệu Luật phòng chống bạo lực gia đình.
34(V)15+34(V)7/T310H
Đ.VV09/19543-44; M.VV09/19153-55;TN.VV09/2323-24; LC.VV09/20779-81
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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