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Hà Nội, ngày       tháng 5  năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2022 

Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì Trẻ em 

và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) 
 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Văn bản số: 

55/HD-TLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc “Hướng dẫn công tác bình đẳng 

giới, dân số, gia đình và trẻ em” năm 2022; Căn cứ chương trình công tác Nữ công 

năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) hướng dẫn một số nội dung 

trọng tâm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, 

lao động (CNVCLĐ) đối với  công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em; 

2. Tăng cường hoạt động của các cấp công đoàn về công tác tuyên truyền, 

vận động và tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em; chăm lo tốt hơn 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ; 

3. Biểu dương, nhân điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, trẻ em vượt khó 

học giỏi, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã 

hội. Thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

vì Trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam 28/6, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức 

Công đoàn trong đơn vị và cộng đồng xã hội; 

4. Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng 

tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương. 

II. NỘI DUNG   

1. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ 

- Đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và giải pháp 

đã đề ra trong Kế hoạch số 473/KH-CĐĐVN ngày 05/10/2021 của Công đoàn 

Điện lực Việt Nam về thực hiện “Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, dân số 

và trẻ em giai đoạn 2021-2030” trong công nhân viên chức lao động, trong đó 

phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% trở lên và đến năm 2030 đạt 90% trở lên công 

đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên cơ sở có cán bộ chủ chốt công đoàn là 

nữ; 

- Đánh giá tình hình cán bộ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống công 

đoàn để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán 



 

bộ nữ theo lộ trình phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp. Chú trọng 

công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp, trong đó phấn đấu 

nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành đạt từ 30% trở lên; 

- Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp phát hiện, đề xuất, giới thiệu 

cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy các 

cấp;   

- Tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn kỹ năng giới với các lớp tập huấn 

công tác nữ công công đoàn các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 

của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường đổi 

mới các hình thức tuyên truyền đặc biệt là ứng dụng lợi thế của công nghệ thông 

tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, từng địa bàn; tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, 

hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022 

theo chủ đề của năm, hiệu quả, sáng tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể; 

- Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm 

giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tháo gỡ khó khăn, tạo 

việc làm, tăng thu nhập, cho NLĐ nói chung, lao động nữ nói riêng; 

- Chủ động lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong các cuộc kiểm tra, 

giám sát của tổ chức Công đoàn tại các đơn vị, chú trọng những đơn vị sử dụng 

nhiều lao động nữ. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, 

pháp luật, chương trình, kế hoạch liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ 

nữ, công tác cán bộ nữ, tình trạng bạo lực và những vấn đề tác động tiêu cực đến 

lao động nữ; công tác phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp trong việc 

triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. 

2. Công tác dân số, gia đình và trẻ em  

- Công đoàn các cấp thực hiện Sơ kết, tuyên truyền về kết quả sau 5 năm 

triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 

25/10/2017 Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 

về công tác dân số trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 241/HD-CĐĐVN ngày 

26/ 4/2022 của Công đoàn ĐLVN;  

- Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai thực hiện, 

nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: “Sức khỏe của bạn trong việc phòng ngừa 

và điều trị COVID-19”, “Trại hè cho con CNVCLĐ”…; Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về dân số, gia đình và trẻ 

em. Đồng thời nghiên cứu xây dựng các mô hình mới nhằm hỗ trợ các gia đình 

đoàn viên, NLĐ nhất là CNLĐ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo xây dựng 

gia đình ấm no và tiến bộ; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng sống như: kỹ 



 

năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng xây 

dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, con khoẻ và học tập tốt..; 

- Tăng cường công tác phối hợp tham mưu giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu 

giáo cho con CNVCLĐ, nhất là đơn vị tập trung đông NLĐ, vùng sâu, địa bàn khó 

khăn không có trường mầm non...; Tham gia thương lượng, đưa vào nội dung thỏa 

ước lao động tập thể tại doanh nghiệp quy định về hỗ trợ người lao động có con ở 

lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo;  

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Diễn đàn, hội thảo, hội thi, 

câu lạc bộ, sân khấu hóa, trang mạng xã hội trên nhóm Zalo, Facebook…;  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác dân 

số, gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công của công đoàn các 

cấp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác dân số, gia đình và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình hiện nay; 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện những chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Gia 

đình - Trẻ em tại các cơ quan, đơn vị; 

- Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực 

nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân số, gia đình trẻ em vào các dịp Ngày 

Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc 

gia về Dân số (tháng 12) năm 2022. 

3. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày 

Gia đình Việt Nam (28/6). 

Thời gian triển khai: Từ tháng 5/2022 đến 30/6/2022 

- Tuyên truyền Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam 

(28/6) nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng và con CNVCLĐ trong 

mỗi đơn vị và Tập đoàn về đạo đức, lối sống, cách ứng xử theo truyền thống dân 

tộc và chuẩn mực gia đình Việt Nam theo chủ đề tuyên truyền của năm 2022 là 

“Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”;  

- Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với các gia đình CNVCLĐ tiêu 

biểu; Hội thi, cuộc thi trong nữ CNVLĐ nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6;   

- Biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ có 

thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022, trao học bổng cho con 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; thăm hỏi tặng quà trẻ em là con 

CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các hoạt động tổ chức ở cấp nào thì công đoàn và chuyên môn cấp đó phối 

hợp thực hiện; Kinh phí thực hiện từ nguồn tài chính công đoàn, hỗ trợ từ chuyên 

môn... 



 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công đoàn Điện lực Việt Nam 

- Khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 và con CNVCLĐ 

đoạt giải cấp Quốc gia và Quốc tế năm học 2021-2022. Tùy theo tình hình thực tế 

có hình thức biểu dương phù hợp. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công chủ trì tham mưu thực hiện: 

+ Đôn đốc các Công đoàn trực thuộc thực hiện Hướng dẫn này; Tổng hợp, 

báo cáo kết quả các nội dung thực hiện theo quy định;  

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu 

biểu; tổng hợp danh sách, đề nghị khen thưởng con CNVCLĐ đạt giải cấp Quốc 

gia, Quốc tế năm học 2021-2022; Đề xuất hình thức biểu dương phù hợp với tình 

hình thực tế; 

+ Thực hiện trợ cấp cho nữ CNVCLĐ và con nữ CNVCLĐ mắc bệnh hiểm 

nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do đơn vị đề xuất. 

2. Các Công đoàn trực thuộc  

 - Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp lựa chọn nội dung, hình 

thức phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị để tổ chức các hoạt 

động theo nội dung II của Hướng dẫn này; 

- Xét chọn và gửi danh sách gia đình CNVCLĐ tiêu biểu theo Hướng dẫn 

số: 256/HD-CĐĐVN ngày 9/5/2022 của Công đoàn ĐLVN và con CNVCLĐ đoạt 

giải cấp Quốc gia và Quốc tế năm học 2021-2022 thuộc diện khen thưởng cấp 

Công đoàn ĐLVN theo Quy chế trước ngày 30/6/2022;  

- Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì Trẻ em và Ngày Gia đình 

Việt Nam về Công đoàn ĐLVN (Phụ lục kèm theo) theo địa chỉ: Toà nhà EVN -11 

Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội hoặc Email: nucongevn@evn.com.vn trước ngày 

15/7/2022./. 
 

    

Nơi nhận: 
- Tổng Liên đoàn (báo cáo); 

- Thường trực CĐ ĐLVN; 

- Các công đoàn trực thuộc (thực hiện); 

- Ban VSTBPN EVN (phối hợp); 

- VP; các Ban CĐĐLVN; 

- Website CĐĐLVN; 

- Lưu: VT, TGNC. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 
 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 01, mẫu số 01   

 
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN……………………….. 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày       tháng        năm 2022 
 

Kính gửi: Công đoàn Điện lực Việt Nam 

 
DANH SÁCH CON CNVCLĐ LÀ HỌC SINH CẤP THPT 

ĐOẠT GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA, QUỐC TẾ NĂM HỌC 2021-2022 

 

TT 
Họ và 

tên 

Năm sinh Học 

sinh 

lớp 

 

Môn 

thi 

Đoạt 

giải 

VH, 

TT 

Cấp đoạt giải 
Tên 

bố     

(mẹ) 

Đơn 

vị 

công 

tác 

Ghi 

chú  

Nam Nữ Cấp 

Quốc 

gia 

Cấp 

Quốc 

tế 

1            

2            

3            

…            

Tổng số:           

*Ghi chú: các giấy tờ liên quan gửi kèm theo Danh sách đề nghị 
 

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 01, mẫu số 02   
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN……………………….. 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày       tháng        năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Công đoàn Điện lực Việt Nam 
 

 
DANH SÁCH THĂM HỎI NỮ VÀ CON NỮ CNVCLĐ BỊ BỆNH HIỂM 

NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN THÁNG HÀNH 

ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2022  

   

TT 

Họ & tên nữ CNVCLĐ 

đề nghị trợ cấp (hoặc 

họ tên mẹ đề nghị trợ 

cấp cho con)  

Đơn vị 

công tác 

Bệnh lý, hoàn cảnh 

gia đình  

(ghi rõ họ tên con, 

năm sinh nếu đề nghị 

trợ cấp cho con nữ 

CNVCLĐ)  

Ghi chú 

(các giấy 

tờ liên 

quan gửi 

kèm theo) 

1     

2     

3     

…     

 

Tổng số: 

   

 

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 02   

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
 

          CÔNG ĐOÀN…… 
   

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 

VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM …  
     

STT Nội dung các hoạt động 

Đ.vị tính 

(cháu/gia 

đình 

Số tiền 
Ghi 

chú 

I Các hoạt động vì trẻ em       

1 Tổ chức (gặp mặt, tham quan, xem nghệ thuật….)       

2 Tặng quà 1/6 cho con CNVCLĐ       

3 Tổ chức thăm quan, trại hè …        

4 
Các hoạt động khác (Mua vé xem phim, xem xiếc, 

ca nhạc …)       

5 Tổ chức gặp mặt các cháu học sinh giỏi, đoạt giải       

6 
Khen thưởng thành tích năm học 2021 - 2022  của 

con CNVC, LĐ:       

   - Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến       

   - Đạt danh hiệu học sinh giỏi       

   - Đoạt giải học sinh giỏi cấp quận, huyện       

   - Đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố       

   - Đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia       

   - Đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc tế       

  

 - Tổng số tiền chi khen thưởng HS năm học 

2021.-2022       

7 Các hoạt động nhân đạo …       

II Các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam:       

8 Tổ chức biểu dương gia đình tiêu biểu       

9 Trợ cấp, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn       

10 Các hoạt động khác       

 Tổng cộng:       

 
Nơi nhận:    
- Công đoàn ĐLVN;  

- ………..;  

- Lưu: VT, …. 

 

Ngày        tháng        năm 2022  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH)  

(Ký tên, đóng dấu) 
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