
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-TCHC 

V/v: Thông báo hoãn và thay đổi hình 

thức tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức 

pháp luật về bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

   Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2020 

                         

                         Kính gửi: 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và thành phố; 

    - Trường PT DTNT Pinăng Tắc. 

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn 

số 2887/KH-SGDĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, tuy nhiên do 

tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn ra hết sức phức tạp vì vậy Sở GDĐT 

thông báo hoãn và thay đổi hình thức tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 

về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 như sau: 

1. Hình thức thi 

- Thi kiến thức, xử lý tình huống: Các đội thi làm bài thi trên giấy thi (đề thi 

đính kèm thông báo).  

- Thi hùng biện: Các đội thi thực hiện bài thi hùng biện và quay Video clip 

(hướng dẫn đính kèm thông báo). Thời lượng 05 phút. 

2. Thời gian, địa chỉ nộp sản phẩm dự thi (bài thi trên giấy và Video 

clip) và chấm thi 

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi: Trước ngày 16 tháng 12 năm 2020. Địa 

chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dạy và học, số 18 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020 (điều 

chỉnh cho thời gian trong Quyết định số 1079/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2020 của 

Sở GDĐT về việc thành lập Ban tổ chức, Ban Giám Khảo, phục vụ Hội thi Tìm 

hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2020). Địa chỉ: Phòng họp số 1, số 18 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

Nhận được văn bản này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, 

thành phố, Hiệu trưởng trường PT DTNT Pinăng Tắc tạo điều kiện và thông báo 

cho các đội thi thực hiện các nội dung thi theo hình thức đã điều chỉnh. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (phòng 

NVDH, điện thoại 3831848) để được giải đáp và hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận :              

- Như trên.                                                                                                  

- Lãnh đạo, Ban VSTBPN tỉnh;                                                                       

- Đại diện lãnh đạo, Ban tuyên giáo-nữ công  

Liên đoàn Lao động tỉnh;  

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;       

- Công đoàn ngành;     

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH tỉnh;      

- Website Sở GDĐT;   

- Lưu VP, BVSTBPN ngành.                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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ĐỀ THI KIẾN THỨC VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG HỘI THI TÌM HIỂU 

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG 

BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2020 
(Đính kèm Thông báo số:               /SGDĐT-TCHC ngày      /12/2020 của Sở GDĐT) 

I. PHẦN THI KIẾN THỨC 

1. Phần thực hiện câu trả lời ngắn (Lưu ý cần trả lời ngắn và đầy đủ ý) 

Câu 1. Hiểu biết của thầy (cô) về định kiến giới.  

Câu 2. Nêu tóm tắt chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới. 

Câu 3. Luật Bình đẳng giới qui định bình đẳng giới trong bao nhiêu lĩnh 

vực của đời sống xã hội và gia đình? 

Câu 4. Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch, trong đó 5 không gồm những 

nội dung nào? 

Câu 5. Các nạn nhân của bạo lực gia đình có quyền và nghĩa vụ gì? 

Câu 6. Chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2020 là gì? 

2. Phần trình bày suy nghĩ  

Khoản 4 Điều 40 quy định vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo bao gồm: 

a) Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ; 

b) Vận động hoặc ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính; 

c) Từ chối tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, 

bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ; 

d) Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và phổ biến sách giáo khoa có định 

kiến giới.   

Hãy trình bày suy nghĩ của thầy (cô) về vấn đề này. 

II. PHẦN THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 

Hãy viết bài văn khoảng từ 02 đến 03 trang nêu hướng xử lý của thầy (cô) 

về vấn đề bình đẳng giới thông qua một tình huống diễn ra trong lớp học/trường 

học của mình. 

Bài viết đảm bảo các tiêu chí sau: 

1. Bố cục đầy đủ. 

2. Dung lượng đúng yêu cầu, trình bày bằng viết tay trên bản giấy A4. 

3. Xác định đúng chủ đề, tình huống mang tính thực tế. 

4. Biện pháp xử lý tình huống rõ ràng, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức và có căn cứ pháp lý,... 

5. Có thể dùng để truyền thông giáo dục về giới và bình đẳng giới. 

6. Sáng tạo. Không sao chép (nếu sao chép sẽ bị loại). 

III. PHẦN THI HÙNG BIỆN 

Thực hiện theo Quy chế đính kèm công văn số 2887/KH-SGDĐT ngày 

27/11/2020 của Sở GDĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp 

luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 nhưng 

thay bằng hình thức quay Video clip. 

 

https://hocluat.vn/tuyen-sinh/
https://hocluat.vn/wiki/van-dong/
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