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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới  

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6977/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của Sở Tài 

chính thành phố Đà Nẵng năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới năm 2019 (gọi tắt là Tháng hành động) là điểm nhấn, tạo nên đợt cao điểm, 

phát động chiến dịch các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới; 

b) Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, tích 

cực tham gia hành động của công chức, người lao động nhằm thực hiện hiệu quả 

các chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới. 

2. Yêu cầu 

a) Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm 

hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình. 

b) Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt 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 tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách 

nhiệm của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan. 

c) Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm. 

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP THÁNG HÀNH ĐỘNG  

1. Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” 

2. Thời gian: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 

3. Thông điệp và bộ nhận diện truyền thông: Theo phụ lục đính kèm. 
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động 

a) Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động với các hình thức phù hợp 

như: tổ chức treo các pano, áp phích tại tầng 7, tầng 8 của Sở. 

b) Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, 

hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục 

Tuyên truyền các chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động; 

đồng thời phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới với hình thức: Tuyên truyền trên website Sở, triển 

khai các văn bản tuyên truyền đến các phòng, tổ chức đoàn thể thuộc Sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng phối hợp với Công đoàn Sở lựa chọn in các pano mang thông 

điệp tuyên truyền để tại cửa ra vào tầng 7, tầng 8 của Sở.  

 2. Phòng Tin học và Thống kê phối hợp đăng tải các nội dung, thông tin 

tuyên truyền liên quan hưởng ứng Tháng hành động lên Website của Sở. 

 3. Các phòng, tổ chức đoàn thể thuộc Sở thông qua cuộc họp của phòng triển 

khai đến công chức, người lao động nội dung tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

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

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 

2019. Đề nghị Công đoàn, Chi đoàn Sở phối hợp, Văn phòng, các phòng thuộc Sở 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- BGĐ Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Chi đoàn Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.03.  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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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 2019 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-STC  

ngày     tháng    năm 2019 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

 

 1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2019. 

 2. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019. 

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

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

phụ nữ và trẻ em. 

 5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 

 6. Chấm lực bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

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

 8. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, không 

xâm hại tình dục. 

 9. Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và 

trẻ em. 

 10. Im lặng không phải là cách bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại. 

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

lao động. 

 12. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục. 

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

với phụ nữ và trẻ em. 

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