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QUYẾT  ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ         
Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

(giai đoạn 2010 - 2015) 
__________

  

 
THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ   

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,   

 
QUYẾT  ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ 

nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai 

đoạn 2010 - 2015) bao gồm 4 tiểu Đề án sau: 

a) Tiểu Đề án 1: "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 

2010 - 2015)" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì; 

b) Tiểu Đề án 2: "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ 
thống các trường học (giai đoạn 2010 - 2015)" do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì; 

c) Tiểu Đề án 3: "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng (giai đoạn 2010 - 2015)" do Bộ 

Thông tin và Truyền thông chủ trì; 

d) Tiểu Đề án 4: "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2010 - 2015)" do Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. 
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Nội dung chủ yếu của Đề án bao gồm: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; 

có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối 

sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi 

của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát 

huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Đến hết năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức 

phụ nữ Việt Nam phấn đấu đạt được kết quả sau: 

- Trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán 

bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về 
phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; 

- Trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác 

viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông làm công tác tuyên truyền và cán 

bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Chi hội trưởng trở lên; cán bộ Đoàn 

Thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán 

bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã 

trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên 

truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên, Công đoàn các cấp; đội ngũ quản lý và giáo viên của ngành Giáo dục; 

đội ngũ quản lý, phóng viên của cơ quan truyền thông chuyên viết và thực 

hiện chương trình về mảng đề tài phụ nữ của ngành Thông tin và Truyền 

thông; cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ 

sở của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phụ nữ Việt Nam nói riêng và người dân trong cộng đồng nói chung. 
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III. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ   

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục 

- Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt 
Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn 

phát triển của đất nước; 

- Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, 

kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân 

hậu; định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới. 

2. Nhiệm vụ 

- Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam, tiêu chí 

người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong cộng đồng và hệ thống trường học; trên các phương tiện thông tin, 

truyền thông đại chúng; thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;      

-  Xây dựng lực lượng cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt trong tổ chức, thực 

hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai công tác xây 

dựng, hoạch định chính sách liên quan tới tuyên truyền, giáo dục phẩm chất 
đạo đức cho người dân Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ 

kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án hàng năm, giữa kỳ và khi 

kết thúc Đề án. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN   

1. Khảo sát, xây dựng mô hình chỉ đạo điểm        

a) Tổ chức khảo sát tại một số địa phương, một số trường học, một số 

ngành về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xác định 

nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả với các nhóm 

đối tượng;       
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b) Xây dựng các điểm chỉ đạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều 

kiện thực tiễn của từng địa phương, vùng miền, ngành, lĩnh vực. Đánh giá, sơ 

kết, rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng.       

2. Xây dựng cơ chế hoạt động 

a) Cơ chế phân cấp và phối hợp       

 - Các hoạt động của Đề án được phân thành 4 tiểu Đề án theo nhóm đối 

tượng và lĩnh vực hoạt động; được giao cho từng cơ quan, tổ chức chủ trì, có 

phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức cấp trung ương với cấp địa 

phương để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết 
quả của Đề án;       

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì 

trong việc triển khai thực hiện Đề án, tăng cường phối hợp liên ngành, huy 

động sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia và 

cộng đồng trong thực hiện Đề án.       

b) Cơ chế huy động nguồn lực       

- Bảo đảm đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc phân cấp 

ngân sách. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí đối với nội dung công 

việc do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương thực hiện. Ngân sách địa phương 

bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc địa 

phương thực hiện;  

- Huy động nguồn lực ngoài ngân sách; khuyến khích các nguồn hỗ trợ 

khác (nguồn lực từ các chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế, các tổ 

chức phi chính phủ tài trợ; nguồn lực được tạo nên từ hình thức xã hội hoá 

công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ...).      

c) Cơ chế giám sát, đánh giá       

- Phát huy vai trò các Bộ, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp thực hiện 

hoạt động giám sát;     

- Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào quá trình thực hiện và giám 

sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án.       

3. Các giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật tuyên truyền, giáo dục  

a) Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục      

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn đào tạo giảng viên, tuyên truyền viên;  
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- Xây dựng bộ tài liệu truyền thông, các ấn phẩm truyền thông làm cẩm 

nang truyền thông tại cơ sở: tờ rơi, sổ tay, áp phích, băng, đĩa phù hợp với 

từng nhóm đối tượng;       

- Xây dựng tài liệu truyền thông thí điểm bằng tiếng dân tộc cho đồng 

bào dân tộc thiểu số ở một số vùng miền, địa phương.       

b) Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 

Tổ chức hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về 
phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước cho: 

- Đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 

các cấp, Đoàn Thanh niên, Công đoàn cấp trung ương và địa phương;  

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Đề án trong trường học; 

- Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia 

đình cơ sở;  

- Các nhà quản lý, phóng viên báo chí trung ương và địa phương chuyên 

viết và thực hiện chương trình về mảng đề tài phụ nữ.  

c) Sử dụng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối 

tượng, từng địa bàn 

Tùy theo tình hình, đặc điểm cụ thể của từng đối tượng, địa bàn, sử dụng 

linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: 

- Tổ chức truyền thông trực tiếp: mở các chiến dịch truyền thông, các 

hoạt động truyền thông nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền 

thống của ngành, đoàn thể; mở các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, lồng 

ghép trong các buổi họp, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt câu lạc bộ; 

- Tổ chức tuyên truyền, trao đổi, thảo luận trong các hoạt động của các 

chi hội phụ nữ;  

- Tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện và hình thức thông 

tin đại chúng: Báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình; mạng lưới 

truyền thanh cơ sở; mạng internet...; 

- Tổ chức thi sáng tác, thi viết, thi tìm hiểu; tæ chøc triÓn l�m; sản xuất 
phim truyền hình, phim tµi liÖu, video clip ngắn, sáng tác tiểu phẩm, kịch ... 

về tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 
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V. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo phân 

cấp hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác. 

a) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương thực hiện. Ngân sách nhà nước cấp theo 

từng tiểu Đề án cụ thể được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công 

việc do các cơ quan thuộc địa phương thực hiện; 

c) Việc lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Đề án hàng năm được thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở Đề án đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Điều hành Đề án tại Trung ương        

a) Ban Điều hành Đề án Trung ương do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam quyết định thành lập gồm: Trưởng Ban Điều hành là Phó Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các Phó Ban Điều hành là lãnh đạo của các 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và 

Truyền thông; các thành viên Thường trực Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo 

cấp Vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh;  

b) Tổ thư ký giúp việc Ban Điều hành Đề án do Trưởng Ban quyết định 

thành lập;       

c) Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các tiểu Đề án thành lập 

Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để chỉ đạo, điều hành và quản lý việc 

thực hiện phần công việc được giao; phối hợp với Ban Điều hành triển khai 

thực hiện các hoạt động của Đề án.        

2. Phân công trách nhiệm        

a) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam       

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền 

thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng và thực hiện Đề án; thành 

lập Ban Điều hành Đề án; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Điều 

hành Đề án; tổ chức kiểm tra các hoạt động của Đề án trên phạm vi cả nước;       
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- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và thực hiện Tiểu Đề án 1: 

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ 

(giai đoạn 2010 -2015); 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào 

đầu tháng 12 hàng năm.   

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng và thực hiện Tiểu Đề án 2: 

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học 

(giai đoạn 2010 - 2015); 

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và thực hiện Tiểu Đề án 3: 

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin, 

truyền thông đại chúng (giai đoạn 2010 - 2015); 

d) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng và thực hiện Tiểu 

Đề án 4: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2010 - 2015);  

đ) Bộ Tài chính có trách nhiệm: bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng 

năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; ban hành 

văn bản hướng dẫn về lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện Đề án; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

cơ chế quản lý tài chính trong Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện 

Đề án; 

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực 

hiện Đề án trên cơ sở hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan; 

g) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ 

chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tham 

gia thực hiện.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Ủy ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TH (5b). N 

THỦ TƯỚNG 
 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

      Nguyễn Tấn Dũng 

 
  

 

 


