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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

               BAN THƯỜNG VỤ                                           
 

Số: 289/KH- BTV  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

         Đà Nẵng, ngày  28 tháng 12  năm 2020 

      

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” 

(Đề án 938) tại thành phố Đà Nẵng, năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ 

tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” 

(Gọi tắt Đề án 938) và Quyết định số 152/QĐ-UBND, ngày 11/01/2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Đề án 

938 giai đoạn 2017-2027” tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Hội LHPN 

TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 938, năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp thực hiện tốt những mục tiêu, nội dung của Quyết định số 152/QĐ-

UBND, ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và định 

hướng hoạt động của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển 

khai thực hiện Đề án trong năm 2021; 

- Phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ; đồng thời nghiên cứu, đề 

xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, góp 

phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan; 

- Lồng ghép thực hiện Đề án với các chương trình/dự án có liên quan đến 

công tác bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; tăng cường phối hợp với các cấp, 

các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm hỗ trợ việc thực hiện các hoạt 

động của Đề án đạt hiệu quả. 

II. CHỦ ĐỀ TẬP TRUNG TRONG NĂM 2021 

- Chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới” (bao 

gồm cả xâm hại trẻ em và mất cân bằng giới tính khi sinh …) 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở và 

391 địa chỉ tin cậy cộng đồng 
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1.1. Tập huấn nâng cao năng lực về “Kỹ năng hỗ trợ giúp phụ nữ và trẻ 

em phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục”  

- Thời gian: Tháng 3 - 4/2021. 

- Địa bàn triển khai thực hiện: Hội LHPN các quận, huyện 

- Số lượng: 10 lớp (45 người/lớp), trong đó: Thanh Khê, Hòa Vang, Ngũ 

Hành Sơn/02 lớp; Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà/01 lớp 

- Nội dung: Hỗ trợ các kỹ năng tư vấn; kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng 

can thiệp, hỗ trợ, tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ 

nữ và trẻ em. 

1.2. Hội thảo Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, củng cố và duy trì 

các Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng 

- Thời gian: Dự kiến tháng 5/2021; 

- Địa điểm triển khai: Hội LHPN thành phố; 

- Số lương: 01 cuộc/150 người; 

- Nội dung: Giao lưu, tọa đàm về các kỹ năng điều hành, quản lý Địa chỉ 

tin cậy; kỹ năng tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái 

trong các vụ việc bị bạo lực (không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo 

lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em).  

2. Truyền thông, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên 

phụ nữ và cộng đồng dân cư  

2.1. Truyền thông nâng cao, hỗ trợ  các “Kỹ năng tự phòng vệ bản thân 

trong phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục.”  

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 và 7/2021;  

- Địa bàn triển khai thực hiện: Khu dân cư và các Chung cư thu nhập thấp 

tại các địa bàn của các quận/huyện; 

- Số điểm tuyên truyền: 14 điểm (80 người/điểm). Mỗi đơn vị 2 điểm 

- Nội dung tuyên truyền: Nhận diện các biểu hiện của bạo lực trên cơ sở 

giới và 01 số kỹ năng cần thiết để giải quyết vụ việc. 

2.2. Tổ chức ngày Hội gia đình “ Kết nối và Yêu thương” nhân kỷ niệm 

20 năm ngày Gia đình Việt Nam. 

- Thời gian: 01 buổi (dự kiến ngày 28/6/2021). 

- Địa điểm: Sân cơ quan Hội LHPN thành phố Đà Nẵng. 
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      (Số 01 Pasteur - P. Hải Châu I - thành phố Đà Nẵng 

- Thành phần tham gia: Gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố 

- Nội dung: Tổ chức các chuỗi hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các gia 

đình Hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây 

dựng gia đình hạnh phúc gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 

sạch” và Cuộc vận động  “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Qua đó duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam, gia đình Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH. 

3. Xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông đa dạng, đặc thù liên 

quan đến giải quyết các vấn đề xã hội  

- Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trên các 

kênh truyền thông/ quảng bá cộng đồng của Hội; 

- Phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình, mô hình rèn luyện, thay 

đổi hành vi đạo đức hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề xã hội (bạo lực/vi 

phạm pháp luật.v.v.; 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn Ngân sách Nhà nước và các nguồn vận động (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

- Hội LHPN thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và chủ động phối 

hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức,…có liên quan để thực hiện hiệu quả Đề án 

938 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021;  

- Giao trách nhiệm cho Ban Gia đình - xã hội Hội LHPN thành phố: 

+ Tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chỉ đạo, hướng 

dẫn cơ sở Hội triển khai thực hiện Đề án 938 phù hợp với tình hình thực tế địa 

phương; kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án trong các 

cấp Hội; 

+ Phối hợp với các Ban: Tuyên giáo, Văn phòng của Hội LHPN thành 

phố Đà Nẵng… triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong thực hiện Đề 

án. 

+ Định kỳ 06 tháng/01 năm tổng hợp báo cáo kết quả về việc triển khai 

thực hiện Đề án trong các cấp Hội phụ nữ trên toàn thành phố cho Ban Thường 

vụ Thành ủy, UBND TP và TW Hội LHPN Việt Nam theo quy định. 
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2. Hội LHPN các quận/huyện  

- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ tại địa phương xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án phù hợp; 

- Chủ động tổ chức, phối hợp và vận động các nguồn lực để thực hiện các 

hoạt động của Đề án theo Kế hoạch đề ra; 

- Phát hiện, xây dựng điển hình tốt, cách làm hiệu quả hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để truyền thông, nhân 

rộng mô hình, điển hình, cách làm hay. 

- Phân công cán bộ theo dõi kết quả thực hiện Đề án tại địa phương, đơn 

vị, tổng hợp báo cáo kết quả về Hội LHPN thành phố (qua Ban Gia đình xã hội 

Hội LHPN TP) theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục,vận động, 

hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, 

năm 2021” của Hội LHPN TP. Đề nghị Hội LHPN các cấp căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương, có kế hoạch thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh kịp 

thời về Ban Gia đình - xã hội Hội LHPN TP./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- BĐH t/h ĐA 938TW Hội LHPN VN(b/c); 

- Văn phòng  UBND TP (để báo cáo); 

- T/trực; T/vụ Hội LHPN TP (để chỉ đạo); 

- UBND các quận, huyện (để phối hợp); 

- Các ban chuyên môn Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận, huyện/ đơn vị; 

- Ban GĐXH Hội LHPN TP; 

- Cán bộ chuyên trách, Kế toán hội LHPNTP; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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