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                 HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     BAN THƯỜNG VỤ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

   Số: 197 /KH-BTV                        Quảng Trị, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

 

     KẾ HOẠCH  

Đăng tải và vận hành địa chỉ về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên bản đồ VMAP 

           

Thực hiện Kế hoạch số 838/KH-ĐCT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Đoàn 

chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc đăng tải và vận hành địa chỉ về an toàn cho 

phụ nữ và trẻ em trên bản đồ VMAP, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế 

hoạch triển khai hoạt động này với những nội dung như sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

           - Cung cấp thông tin lên bản đồ số để phụ nữ, trẻ em và cộng đồng đễ dàng 

tiếp cận các địa chỉ liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em 

 - Giới thiệu các địa chỉ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để vận động 

cộng đồng chung tay hỗ trợ 

 - Các hoạt động được thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam (VN Post) và đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. 

II. NỘI DUNG: 

- Năm 2020 tập trung đăng tải 3 nội dung: 

+ Các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng còn đang hoạt động (do UBND cấp xã 

quản lý) 

+ Địa chỉ các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ tư vấn cộng đồng hỗ trợ, tư vấn 

cho phụ nữ về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em 

+ Địa chỉ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà dột 

nát; chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh cần có sự quan tâm, hỗ trợ 

  - Từ năm 2021: tiếp tục cập nhật và bổ sung các địa chỉ liên quan đến đảm 

bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

 III. HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ 

 1. Thu thập thông tin về các địa chỉ 

 - Thời gian: tháng 6/2020 

 - Cách thức: Hội LHPN các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Hội LHPN xã phối 

hợp với chính quyền và các ban ngành liên quan cung cấp thông tin địa chỉ (theo 

bảng tổng hợp đính kèm) gửi về Ban Kinh tế GĐXH trước ngày 22/6/2020. 

 - Yêu cầu:  

 + Điền đầy đủ thông tin theo mẫu. 

 + Các thông tin đảm bảo tính chính xác. 

 + Cá nhân/tập thể đứng tên các địa chỉ và cơ quan quản lý trực tiếp của các 

địa chỉ đồng ý đăng tải thông tin lên bản đồ số VMAP. 

 - Trên cơ sở mẫu Bảng tổng hợp thông tin của tỉnh, giao Hội LHPN các 

huyện, thị, thành phố xây dựng các mẫu thu thập thông tin đến từng địa chỉ, có chữ 
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ký của người đứng tên/cơ quan quản lý địa chỉ và xác nhận của chính quyền địa 

phương. 

 - Hội LHPN các huyện, thị, thành phố quản lý, lưu trữ mẫu thu thập thông tin 

này và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin được tổng hợp gửi cho tỉnh Hội. 

 2. Tổng hợp, thẩm định thông tin 

 - Thời gian: Tháng 7/2020 

 - Cách thức: 

 + Tỉnh Hội tổng hợp thông tin do Hội LHPN các huyện, thị, thành phố gửi 

 + Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh sẽ đi thẩm định một số địa chỉ và kết hợp 

thẩm định với các hoạt động chuyên môn trong năm. 

 3. Đăng tải địa chỉ lên bản đồ số VMAP 

 - Thời gian: Cuối tháng 7/2020 

 - Cách thức: 

 + Trung ương Hội phối hợp với VNPost đăng tải các địa chỉ lên bản đồ số 

VMAP 

 +  Tỉnh, huyện tham gia các hoạt động giới thiệu, truyền thông và tập huấn 

cán bộ Hội về bản đồ số; cách thức duy trì hoạt động (các ứng dụng công nghệ 

thông tin khác) do Trung ương Hội tổ chức. 

 4. Cập nhật thông tin: 6 tháng/lần Hội LHPN các huyện, thị, thành phố rà 

soát, cập nhật thông tin về các địa chỉ và gửi tỉnh Hội để chuyển cho Trung ương 

điều chỉnh, bổ sung trên bản đồ số. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh. 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đăng tải và vận hành địa chỉ về an 

toàn cho phụ nữ và trẻ em trên bản đồ VMAP. 

- Ban Kinh tế GĐXH tổng hợp thông tin do Hội LHPN các huyện, thị, thành 

phố gửi; phối hợp với TW Hội thẩm định các địa chỉ. 

  2. Cấp huyện, thị, thành phố 

 - Cung cấp thông tin về các địa chỉ, gửi Hội LHPN tỉnh (qua Ban KTGĐXH) 

trước ngày 22/6/2020 và gửi email qua địa chỉ: nguyensaokhue@gmail.com.  

 - 6 tháng/lần cập nhật, điều chỉnh thông tin địa chỉ, gửi tỉnh Hội cùng báo cáo 

6 tháng và báo cáo năm về hoạt động Hội. 

 

Nơi nhận:  TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- UBND tỉnh (để biết);  PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND các huyện, thị, TP; 

- Hội LHPN các huyện, thị, TP;   
- Lưu VT.  
 

 

 

                                                                      Nguyễn Thị Quế Phượng 
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