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KẾ HOẠCH
Triể n khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021
Căn cứ công văn số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao
động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Ủy
ban nhân dân (UBND) Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (gọi
tắt là Tháng hành động) trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của
cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội;
tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến
tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng
giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính
sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
- Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động
đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, đơn vị.
II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho
phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở
giới”.
2. Thông điệp: Các đơn vị, địa phương lựa chọn thông điệp tuyên truyền
phù hợp (đính kèm Phụ lục).
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm
2021.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành
động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù
hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Truyền thông trực tiếp;
tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở
các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã
hội.
2. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội
dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2021; tuyên truyền về các
chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói
riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vai trò của
việc tăng quyền; tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình
đẳng giới.
3. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình,
Cổng thông tin điện tử, Báo, Đài, Trạm Truyền thanh… tuyên truyền về bình đẳng
giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Phát hành các sản phẩm truyền thông
về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng
ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
4. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng
cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.
5. Chỉ đạo các cơ quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ
trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các cơ sở cung cấp dịch
vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công
tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp.
6. Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm
các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong
thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí năm
2021 của cơ quan, đơn vị và địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan
thực hiện kế hoạch này.
- Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng
giới khi tình hình dịch bệnh ổn định và được sự cho phép của UBND Tỉnh.
- Phối hợp với Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh -Truyền hình Đồng Tháp
thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới và các hoạt động truyền thông.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo
chí thực hiện tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống các trường học tổ chức tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về pháp luật nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học
đường, xâm hại thể chất, tinh thần và xâm hại tình dục đối với học sinh, nhất là
học sinh nữ.
4. Liên đoàn Lao động Tỉnh
Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động nhân Tháng hành động.
5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm
2021 tại cơ sở.
- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã tổ chức
đưa các tin về công tác bình đẳng giới để tuyên truyền rộng rãi đến người dân.
VI. THÔNG TIN BÁO CÁO
Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp Tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2021
ta ̣i đơn vi,̣ điạ phương và báo cáo kết quả thưc̣ hiê ̣n về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong đó:
- Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 gửi trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

- Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động gửi trước ngày 20 tháng 12
năm 2021./.
Nơi nhận :
- Bô ̣ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các thành viên Ban VSTBPN Tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, THVX(Tuyen).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH

Đoàn Tấn Bửu

PHỤ LỤC
Một số khẩu hiệu, thông điệp truyền thông
(Kèm theo Kế hoạch số 321 /KH-UBND ngày 02 tháng11 năm 2021 của
UBND Tỉnh)
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó
bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
2. Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
3. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
4. Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát
triển bền vững của đất nước.
5. Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ
em.
6. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.
8. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ
và trẻ em.
9. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
10. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
11. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm
hại.
12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực,
xâm hại.
13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
14. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục
đối với với phụ nữ và trẻ em.
15. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
16. Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới.

