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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu 

quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 

---------------------- 

 
Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về hướng dẫn triển khai Dự án 8 Chương trình 

về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em” (Dự án 8); 

Căn cứ Kế hoạch số 3320/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những 

vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu quốc gia 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 

“thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em” (gọi tắt là Dự án 8) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

-  Cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án 8. Phát huy 

vai trò trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong triển khai thực hiện 

các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 

-  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống 

vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình 

đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em 

vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc 

vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng 

bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

2.  Yêu cầu 

-  Việc cụ thể hóa Dự án 8 phải bám sát nội dung Chương trình; Kế hoạch 

số 3320/KH-UBND, ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện1; Nghị quyết số 20/NQ-

                                                           
1 Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 
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HĐND ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện2; các chương trình, kế 

hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; các 

văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện và tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm, thời 

gian hoàn thành. 

-  Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành 

và chính quyền các cấp trong thực hiện Dự án 8 tại địa phương. Phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong triển khai thực hiện Kế 

hoạch. 

-  Việc triển khai thực hiện Dự án 8 phải đảm bảo hiệu quả, thực chất, phù 

hợp với đặc thù và điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. 

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 

1.  Mục tiêu 

a)  Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu 

bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của 

phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi. 

b)  Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

-  Xây dựng 52 nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng. 

-  Phát triển 7 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản, trong đó thí điểm hỗ trợ giới 

thiệu 15% thành viên tiếp cận các chế tài chính thức, hỗ trợ 15% thành viên của 

tổ phát triển sinh kế. 

-  Hỗ trợ 03 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ để nâng cao 

quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. 

-  Củng cố 35 mô hình địa chỉ tin cậy hiện có; thành lập mới 07 địa chỉ tin 

cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình. 

-  Có 80% phụ nữ DTTS có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, 

vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. 

-  Thành lập 04 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em, nâng cao 

năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động. 

-  Tổ chức 02 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, làng tại địa 

bàn khó khăn. 

-  07 cán bộ nữ DTTS cấp huyện, xã (gồm: Cán bộ nữ trong quy hoạch vào 

các vị trí lãnh đạo, cán bộ nữ mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới trúng cử lần đầu) 

được nâng cao năng lực tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. 

2.  Đối tượng thụ hưởng: Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt 
                                                           

2 Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển,vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; 

mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn huyện. 
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khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, cận 

nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, phụ nữ 

khuyết tật. 

3.  Phạm vi, thời gian thực hiện 

-  Thực hiện tại các xã thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó ưu 

tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn. Trong đó có 08 thôn đặc biệt khó 

khăn thuộc khu vực I (xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tơ Lung, xã Tân Lập) và 04 xã, 

thị trấn thuộc khu vực III (xã Đăk Tơ Re, xã Đăk Kôi, xã Đăk Pne, thị trấn Đăk 

Rve)3. 

-  Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.  Nội dung 1: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, 

cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình 

và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp 

thiết cho phụ nữ và trẻ em. 

- Xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng.  

- Tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu 

giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em:  

+ Tổ chức tập huấn giảng viên nguồn (TOT) về hướng dẫn thành lập 

nhóm truyền thông và nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành cho nhóm truyền 

thông. 

+ Tổ chức tập huấn về kỹ năng điều hành cho nhóm truyền thông tiên 

phong thay đổi trong cộng đồng. 

+ Tổ chức tập huấn về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền kiến thức 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn 

diện tại huyện 

*  Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

*  Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Y tế huyện; Phòng Văn hóa thông 

tin huyện; Phòng Dân tộc huyện; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

huyện; Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thông huyện. 

*  Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm. 

2.  Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp 

nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình 

                                                           
3Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2025; 

Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt 

danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 
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đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em 

- Tập huấn về phương thức vận hành tổ TKVVTB cho cán bộ Hội LHPN 

xã, BQL tổ TKVVTB, Chi hội trưởng, chi hội phó; phát triển và nhân rộng mô 

hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ 

hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng ghép giới. 

- Tổ chức hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình thay 

đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. 

*  Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

*  Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa thể thao Du lịch và 

truyền thông huyện; Phòng Văn hóa Thông tin huyện; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

*  Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm. 

3.  Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ 

và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, 

giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống 

chính trị 

-  Tập huấn để phổ biến cách sử dụng Sổ tay do TW cấp về bình đẳng giới 

trong thực hiện Chương trình MTQG theo sổ tay hướng dẫn của TW đảm bảo tiếng 

nói và vai trò của phụ nữ trong các vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương.  

-  Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế - xã 

hội của cộng đồng thông qua mô hình Câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi". 

-  Công tác giám sát và đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong thực 

hiện chương trình. 

-  Nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia ứng cử, vận 

động bầu cử vào các cơ quan dân cử, hệ thống chính trị. 

*  Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

*  Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Phòng Văn hóa thông tin huyện. 

*  Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm. 

4.  Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực 

hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng 

bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng 

- Tập huấn về Chương trình 3 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 

cộng đồng cho cán bộ xã, thôn, làng, người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng 

đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới.  

-  Đánh giá các hoạt động phát triển năng lực và điều chỉnh phương pháp, 

nội dung các hoạt động nâng cao năng lực trong quá trình thực hiện Dự án. 

*  Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 
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*  Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng VH-TT huyện; Phòng LĐTB&XH 

huyện; Phòng dân tộc huyện. 

*  Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm. 

IV.  CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT DỰ ÁN 

1.  Công tác giám sát, đánh giá 

Thực hiện đảm bảo theo Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 

năm 2022 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định về quy trình giám 

sát, đánh giá thực hiện Chương trình; Kế hoạch số 2895/KH-UBND ngày 31 

tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.  Công tác sơ, tổng kết giai đoạn I 

Hằng năm, tiến hành đánh giá việc thực hiện Dự án 8 bằng các hình thức 

phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tổng kết giai đoạn I vào năm 2025. 

V.  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương; 

nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các hoạt 

động của Dự án 8 theo quy định. 

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch này; hằng năm, phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng Dân 

tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố 

trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hiệu quả các 

hoạt động trong Kế hoạch. 

-  Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo quy 

định; định kỳ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Dân tộc), 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo quy định. 

-  Tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch gắn với việc kiểm 

tra, giám sát thực hiện Chương trình. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

2.  Phòng Tài chinh - Kế hoạch huyện: Hằng năm, phối hợp với Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

Chương trình để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

3.  Phòng Y tế huyện: Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tuyên truyền 

kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, chăm sóc phát triển trẻ 

thơ toàn diện tại huyện. 

4.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường PTDTNT huyện, 
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Trường THPT Chu Văn An: Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển 

khai mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi trong các trường Trung học cơ 

sở và phối hợp thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình bồi dưỡng, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên các bậc học giáo dục phổ thông, 

đặc biệt là các trường Dân tộc Nội trú. 

5.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Phối hợp với Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, truyền 

thông thực hiện bình đẳng giới và vận động lồng ghép giới trong xây dựng và tổ 

chức thực hiện các chính sách, chương trình và kế hoạch liên quan đến công tác 

bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện. 

6.  Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và truyền thông huyện: Tuyên 

truyền, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai mô hình “Địa chỉ tin 

cậy cộng đồng”, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực đối với phụ 

nữ, trẻ em. 

7.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện: Phối hợp với 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình sinh kế cho phụ 

nữ (tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo 

việc làm cho lao động nữ). 

8.  Phòng Văn hóa Thông tin huyện: Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kết nối 

thị trường cho các sản phẩm bản địa do tổ, nhóm phụ nữ sản xuất; hỗ trợ truyền 

thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trên các kênh truyền thông đại 

chúng. 

9.  Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tạo điều kiện cho các mô hình 

tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc 

làm cho lao động nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh 

tế, thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ. 

10. Phòng Dân tộc huyện: Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới vùng DTTS và miền 

núi. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thành lập tổ truyền thông tiên 

phong thay đổi trong cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển 

khai thực hiện Dự án 8 gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện 

-  Phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, thống 

nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia tổ chức, triển khai 

có hiệu quả Dự án 8 và Chương trình. 

-  Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án 8. 
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-  Phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện Dự án 8 và các chính 

sách hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại vùng 

đồng bào DTTS. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai 

thực hiện theo quy định; định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hằng năm 

(trước ngày 15 tháng 11) và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Hội Liên 

hiệp phụ nữ huyện để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

điều chỉnh phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Hội LHPN tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (đ/b) 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h); 
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện (p/h); 
- Các ban, ngành, đơn vị: Phòng TC-KH; 
Phòng LĐ-TB&XH; Phòng GD&ĐT; Phòng Y 
tế; Phòng VH-TT; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Dân tộc; Trung tâm VH-TT-
DL&TT; Ngân hàng chính sách xã hội huyện 
(t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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