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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt Chƣơng trình hành động quốc gia về bình
đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1464/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7
năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”,
Công văn số 2556/LĐTBXH-BĐG, ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động
- Thƣơng binh và Xã hội về việc hƣớng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Ủy ban nhân dân
tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, cụ thể nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới, nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chƣơng trình về
bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cƣờng giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo
lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, ngƣời làm
công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy
mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc
bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ
chức có liên quan.
2. Yêu cầu: Các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đƣợc tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm;
đồng bộ ở các cấp, các ngành và sử dụng bộ nhận diện của Tháng hành động vì
bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới để tạo hiệu ứng về truyền
thông trong toàn xã hội.

1

1. Chủ đề Tháng hành động:
“Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”
2. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018.
3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông:
- Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động đƣợc đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
(genic.molisa.gov.vn).
- Thông điệp tuyên truyền hƣởng ứng Tháng hành động: chi tiết tại phụ
lục đính kèm.
4. Nội dung hoạt động:
4.1- Công tác tuyên truyền:
- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề...
trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị,
tập trung vào các nội dung nhƣ chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chủ đề, thông điệp và các hoạt
động của Tháng hành động năm 2018; nêu gƣơng những điển hình tiêu biểu
trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về chủ đề và
thông điệp của Tháng hành động tại trụ sở cơ quan, trƣờng học, các trục đƣờng
chính, nơi công cộng, nơi đông dân cƣ.
- Phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho
cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề của Tháng hành động (thi tìm hiểu
pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giới, giao lƣu
văn nghệ, thể thao...).
4.2- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo... về các nội dung
liên quan tới chủ đề của Tháng hành động để đƣa ra các gợi ý, đề xuất chính
sách cho triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tổ
chức gặp mặt động viên và biểu dƣơng những điển hình tiêu biểu trong công tác
bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
4.3- Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cƣờng
xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực,
bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 100% nạn nhân
bị xâm hại, bạo lực, mua bán đƣợc phát hiện đƣợc hỗ trợ dƣới nhiều hình thức.

4.4- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp
thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng
bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em,
4.5 - Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh chủ động lồng ghép công tác kiểm
tra thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới với công tác
chuyên môn, lĩnh vực phụ trách.
- Các huyện, thị xã, thành phố tăng cƣờng kiểm tra việc thực hiện công
tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật
về bình đẳng giới trên địa bàn quản lý.
Nội dung kiểm tra tập trung vào: Bộ máy thực hiện nhiệm vụ bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; kinh phí hoạt động; tình hình triển khai chính
sách, pháp luật, chƣơng trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phƣơng; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch,
tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ
em; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành,
địa phƣơng; khó khăn, vƣớng mắc của đơn vị, địa phƣơng trong việc triển khai
công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU:
1. 100% các Sở, ngành, đoàn thể thành phố treo khẩu hiệu, thông điệp
truyền thông Tháng hành động tại trụ sở cơ quan. 100% Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố và xã, phƣờng, thị trấn treo khẩu hiệu, thông điệp
truyền thông Tháng hành động tại trụ sở cơ quan và treo băng rôn, phƣớn, áp
phích tuyên truyền chủ đề, thông điệp Tháng hành động tại các trục đƣờng chính
tại địa phƣơng.
2. Đài Truyền hình - Phát thanh tỉnh và 100% Đài truyền thanh các cấp
bố trí thời lƣợng hợp lý để tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan
đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chủ đề, thông điệp,
nguồn gốc trong Tháng hành động năm 2018.
3. 100% nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán đƣợc phát hiện đƣợc hỗ
trợ dƣới nhiều hình thức. 100% các vụ bạo lực, xâm hại, mua bán ngƣời đƣợc
phát hiện đƣợc xử lý kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
- Tham mƣu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
Tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm
2018 trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp nội dung tuyên truyền Tháng hành động năm 2018 cho các sở,
ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan thông tin đại
chúng.
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán
theo quy định.
- Tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2018, báo cáo Uỷ
ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Tổng hợp, đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động.
2. Sở Văn hóa và Thể thao
- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp tuyên
truyền của Tháng hành động năm 2018, tuyên truyền các nội dung về bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên hệ thống loa truyền
thanh xã, phƣờng, thị trấn. Xây dựng kế hoạch tổ chức mít tinh, chƣơng trình
nghệ thuật, xây dựng phóng sự, pano, khẩu hiệu tuyên truyền... hƣởng ứng ngày
Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
- Triển khai các hoạt động can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình
và các hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 100% Đài truyền thanh
các cấp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chủ đề, thông điệp Tháng hành động
năm 2018.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin
trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn
phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.
4. Sở Y tế
Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục và vận động
thay đổi hành vi của toàn xã hội đối với vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh. Tăng
cƣờng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm
cấm lựa chọn giới tính khi sinh; xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm theo đúng
quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

cho phụ nữ, thanh niên, vị thành niên cũng nhƣ các chính sách nhằm hỗ trợ,
nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo tổ chức chiến dịch truyền thông “Trƣờng học không bạo lực”,
cho các trƣờng phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với
chủ đề nêu trên dƣới nhiều hình thức phù hợp với từng độ tuổi học sinh trong
thời gian diễn ra Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2018.
- Tăng cƣờng kiểm tra việc thực hiện các quy định tại cơ sở giáo dục mầm
non, điểm trông giữ trẻ tƣ nhân để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn
hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.
6. Sở Giao thông vận tải
Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về vấn đề bình
đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục phụ nữ và
trẻ em gái cho ngƣời sử dụng phƣơng tiện giao thông công cộng. Tổ chức tuyên
truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với quấy
rối, xâm hại trẻ em gái cho cán bộ, nhân viên giao thông vận tải hành khách
công cộng.
7. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Công an tỉnh chỉ đạo, hƣớng dẫn lực lƣợng công an các cấp triển khai
thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán ngƣời, xâm hại tình
dục đối với phụ nữ và trẻ em.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc chỉ đạo tăng cƣờng kiểm
tra, can thiệp, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới theo quy định.
8. Các Sở, ngành, tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và
nhiệm vụ đƣợc phân công tại kế hoạch này, xây dựng và triển khai kế hoạch
hoạt động cụ thể trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo
hành trên cơ sở giới năm 2018; nghiêm túc thực hiện việc treo khẩu hiệu, thông
điệp truyền thông Tháng hành động tại trụ sở cơ quan, đảm bảo nội dung và màu
sắc theo hƣớng dẫn (tại Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông)
9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh,
Báo Hải Dƣơng: Tăng cƣờng tuyên truyền các nội dung bình đẳng giới, phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới và đƣa tin, bài về các hoạt động trong Tháng hành
động; đăng tin các gƣơng điển hình tiên tiến thực hiện tốt về bình đẳng giới và

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán, lên án những hành vi bạo hành
đối với phụ nữ và trẻ em.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh , Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ
đạo triển khai các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tới các cấp cơ sở; tổ chức các
hoạt động hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại, hội nghị tuyên truyền... về bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động, huy động các
nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực và phụ nữ, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn; treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành động tại trụ
sở cơ quan, đảm bảo nội dung và màu sắc theo hƣớng dẫn(tại Bộ nhận diện và
các thông điệp truyền thông).
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực
hiện Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên
cơ sở giới năm 2018 phù hợp điều kiện địa phƣơng.
- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hƣởng ứng Tháng
hành động tại địa phƣơng. Treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành
động tại trụ sở cơ quan và băng rôn, phƣớn, áp phích tại các trục đƣờng chính tại
địa phƣơng.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Chỉ đạo 100%
UBND xã, phƣờng, thị trấn treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành
động tại trụ sở cơ quan, 100% hệ thống loa truyền thanh xã, phƣờng, thị trấn bố
trí thời lƣợng hợp lý, phát thanh chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới. Chỉ đạo tổ chức chiến dịch truyền thông “Trƣờng học không bạo
lực, xâm hại” tại 100% các trƣờng học trên địa bàn quản lý. Đồng thời tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, vận động ngƣời dân thực hiện bình đẳng giới, không
phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái.
- Tăng cƣờng công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời
các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Triển khai các hoạt động can
thiệp, hỗ trợ các trƣờng hợp nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán đƣợc phát
hiện dƣới nhiều hình thức.
- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và kiểm tra thực
hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới tại địa phƣơng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các đoàn thể tỉnh phối hợp thực hiện; yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân
dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế
hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới năm 2018, báo cáo kết quả Tháng hành động và gửi các tin, bài, video
truyền thông về Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị (qua Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội) trƣớc ngày 20/12/2018./.
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Vụ BĐG-Bộ LĐTBXH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh;
- VP UBND Tỉnh, Ban VHXH -HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND, phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;
- Lƣu VT,.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lƣơng Văn Cầu

PHỤ LỤC
Thông điệp tuyên truyền hƣởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND ngày

tháng

năm 2018)

I. Chủ đề Tháng hành động:
"Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”
II. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
1. Hƣởng ứng Tháng hành động vì bình đắng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới năm 2018.
2. Hƣởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018.
3. Bình đắng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em
5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thƣơng.
6. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
7. Hãy hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại
cho phụ nữ và trẻ em.
8. Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
9. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.
10. Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
11. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
12. Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.
13. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi ngƣời sẽ giúp bạn!

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG
SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số:

/TTr-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày

tháng

năm 2018

TỜ TRÌNH
Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2018
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt Chƣơng trình hành động quốc gia về bình
đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1464/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7
năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”,
Công văn số 2556/LĐTBXH-BĐG, ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động
- Thƣơng binh và Xã hội về việc hƣớng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Kế hoạch hành động
số 3002/KH - UBND ngày 24/15/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn
2016 - 2020.

Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh
Hải Dƣơng năm 2018 kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lƣu: VT, BVCSTE&BĐG.

Vũ Hồng Khiêm

