
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND         TP. Bắc Kạn, ngày     tháng 11 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

 

             Thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thu hút sự quan tâm, đề 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 phòng, 

chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành 

động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại 

cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới 

và 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 đối với phụ nữ và trẻ em. 

2. Yêu cầu: 

Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Tháng hành động tại các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo an 

toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tuân thủ các quy định và khuyến 

cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   

II. NỘI DUNG. 

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2020: 

 “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.  

2. Thông điệp ( 

3. khẩu hiệu) tuyên truyền 
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- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới năm 2020.  

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020.  

- Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.  

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ 

nữ và trẻ em. 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19. 

- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương. 

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.  

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.  

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.  

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.  

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng. 

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động. 

- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục. 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với 

với phụ nữ và trẻ em. 

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 

3. Thời gian:  Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020. 

4. Các hoạt động chính 

4.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 

2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp.  

4.2.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

 - 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 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; thực hiện 

tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường; truyền thông xã hội qua 

các trang thông tin điện tử, kênh mạng xã hội.... 

 - Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù 

hợp như: tổ chức tọa đàm, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng 

hành động năm 2020; tham gia các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới; giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn 

nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công 

tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác 

triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng.  

 - Tiếp nhận và cấp phát rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và 
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phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu 

tuyên truyền cho cộng đồng.  

4.3. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, 

tăng cường 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. 

4.4. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành 

động. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. 

4.5. Cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình để đăng tải trên trang thông tin điện tử và các cơ quan thông 

tin đại chúng khác. 

5. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách của các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương; tài trợ, vận động, huy động từ xã hội hóa và các nguồn 

hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn thành 

phố theo Kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2020  báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  

2. Trung tâm Văn hóa-TT và truyền thông: Tuyên truyền nội dung kế hoạch 

và các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên 

các phương tiện truyền thông và tổ chức căng tren băng zôn, khẩu hiệu trên các trục 

đường chính.  

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban,  ngành, đoàn thể, chỉ đạo các bộ 

phận  chuyên  môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch phù 

hợp với điều kiện thực tế của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực; 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt 

động trong Tháng hành động.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng 

Căn cứ tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai Tháng hành 

động năm 2020; 

Bố trí, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch và các hoạt động 

trong Tháng hành động tại địa phương.  

 



4 

 

 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

 Kết thúc Tháng hành động năm 2020, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu báo cáo đính kèm)  về  Uỷ 

ban nhân dân  thành phố qua phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 

tháng 12 năm 2020, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ hộp thư công vụ: 

hanhnv.tp@backan.gov.vn 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
Gửi bản điện tử: 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- TT.Thành ủy - HĐND thành phố;  
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- UBND các xã, phường, 
Gửi bản giấy 
- Lưu VT, LĐTBXH (Hạnh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

Nguyễn Thị Huế 
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Đơn vị báo cáo:............ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.................................. Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-..... ............., ngày....... tháng .......năm 2020 

 

MẪU BÁO CÁO 

“THÁNG HÀNG ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ 

SỞ GIỚI” NĂM 2020 

 

Kính gửi:.................................................................... 

 

 I. Công tác chỉ đạo: 

 

STT Nội dung hoạt động 

Thời gian ban hành 

văn bản/triển khai 

hoạt động 

Cơ quan ban 

hành/chủ trì 

thực hiện 

Ghi chú 

1 Kế hoạch (ghi rõ số hiệu 

văn bản) 
   

2 Công văn (ghi rõ số hiệu 

văn bản) 
   

3 Hội nghị triển khai/Lễ 

phát động/Mít tinh 
   

 

 II. Kết quả triển khai các hoạt động: 

 

STT Hoạt động Số lƣợng/buổi 
Số ngƣời tham gia Cấp triển 

khai Nam Nữ 

1 Nói chuyện chuyên đề     

2 Hội thảo, tập huấn     

3 Phát thanh     



6 

 

4 Truyền hình     

5 Báo viết     

6 Sản phẩm truyền thông:     

- Băng rôn, khẩu hiệu     

- Tranh áp - phích     

- Tờ gấp     

- Băng, đĩa hình     

- Băng, đĩa tiếng     

- Khác.......     

7 Công tác kiểm tra     

8 Hoạt động khác:.....     

 

V. Huy động nguồn lực cho Tháng hành động 

1. Ngân sách nhà nước:........................................................................... 

2. Ngân sách huy động:......................................................................... 

VI. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại 

3. Kiến nghị 

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 (Ký tên đóng dấu) 
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