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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới

và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 364/KH-UBND của UBND thành phố Hải Dương 
ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, UBND 
phường Trần Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích, yêu cầu:
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới (Tháng hành động) là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền 
thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn 
phường; 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 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.

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, 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 bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra 
trong môi trường gia đình.

2. Yêu cầu 
Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động 

tại các khu dân cư trên địa bàn phường cần tuân thủ các quy định và khuyến cáo 
của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, thiết 
thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực 
tiễn tại địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề Tháng hành động năm 2022
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“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. Thời gian: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022
3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông 
Tiếp tục sử dụng bộ nhận diện chính thức của Tháng hành động và các 

thông điệp truyền thông như các năm trước đây, đồng thời bổ sung một số thông 
điệp phù hợp với bối cảnh hiện nay (chi tiết tại phụ lục kèm theo và cập nhật 
trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt 
Nam: genic.molisa.gov.vn).

5. Những hoạt động chính:
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung của Tháng hành 

động: Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch và tổ 
chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, 
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 bằng các hoạt động thiết thực, cụ 
thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

b) Tổ chức chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động
Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp đến những nhóm 

đối tượng phù hợp; xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên đề,...truyền thông 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các mạng xã 
hội,... về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2022; 
các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phòng 
ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các chính sách pháp luật liên quan đến 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Luật bình 
đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, Luật trẻ 
em, Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi bạo lực giới …); 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 bởi đại dịch COVID-19; các 
kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bộ tiêu chí ứng xử trong 
gia đình, xây dựng  phường  an toàn đối với phụ nữ và trẻ em...vai trò của phụ 
nữ và trẻ em gái, vai trò của nam giới trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, tăng 
quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng 
giới; công tác triển khai và kết quả Tháng hành động.

Xây dựng nội dung thông điệp, các tin, bài, phóng sự, chuyên mục, 
chuyên đề, tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và các sản phẩm truyền thông 
có nội dung liên quan về Tháng hành động, về phòng chống bạo lực, xâm hại 
đối với phụ nữ, 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 UBND, trường học, các nhà văn hóa, các 
trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Phát hành các sản phẩm truyền thông về 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.
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c) Tổ chức các hoạt động thiết thực đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền 
năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng, gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19. 

Vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực và tổ chức hoạt động hỗ trợ, 
giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng bởi COVID-
19 (hỗ trợ vốn, trang thiết bị cho lao động, sản xuất, đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ; 
học bổng, đỡ đầu, xe đạp, máy tính, đồ dùng học tập ... cho trẻ em); biểu dương 
những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với tình hình thực tiễn.

d) Tăng cường công tác kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ trong Tháng hành động. 

Các ngành, đoàn thể chủ động lồng ghép công tác kiểm tra thực hiện công 
tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 
với công tác chuyên môn, lĩnh vực ngành mình phụ trách.

UBND phường tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;... rà soát, đánh giá trong cộng đồng những nơi có 
nguy cơ hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn đối với phụ nữ, trẻ em gái và 
có biện pháp khắc phục, bổ sung nhằm chống quấy rối, bạo lực, xâm hại phụ nữ 
và trẻ em (hệ thống chiếu sáng, phương tiện giao thông, các cơ sở vật chất phục 
vụ phù hợp cho trẻ em gái và phụ nữ nơi công cộng); kiểm tra, xử lý nghiêm các 
vi phạm về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính 
sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cán bộ Lao động  Thương binh và Xã hội
Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng 

hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên 
địa bàn phường.

Cung cấp nội dung tuyên truyền Tháng hành động năm 2022 cho các 
trường học, trạm y tế, các ngành có liên quan, các khu dân cư.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với các nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, 
mua bán theo quy định (nếu có).

Tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2022, báo cáo UBND 
phường, Phòng Lao động TB&XH thành phố.

2. Công chức Văn hóa - Thông tin
Chủ động tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp tuyên truyền của 

Tháng hành động năm 2022, 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 
phường. Tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái.
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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 (nếu có)..

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.

3. Trạm y tế
Tăng cường truyền thông giáo dục và vận động thay đổi hành vi của toàn 

xã hội nói chung và của nhân dân phường Trần Hưng Đạo nói riêng đối với vấn 
đề lựa chọn giới tính khi sinh. Tăng cường việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; báo cáo các trường hợp vi phạm 
để kịp thời xử lý 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 như 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.

4. Các trường học
Tổ chức chiến dịch truyền thông “Trường học không bạo lực”,  cho các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn; tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề nêu trên 
dưới 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 2022.

Thực hiện các quy định tại cơ sở giáo dục mầm non, các điểm trông giữ 
trẻ tư 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.

5. Công an phường
Thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người, xâm hại 

tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. 
Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc chỉ đạo tăng cường 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.

6. Các ngành, đoàn thể
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được 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 2022; 
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 hướng dẫn (tại Bộ nhận diện và 
các thông điệp truyền thông)

7. Đài truyền thanh phường
Tăng cường tuyên truyền các nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo 

lực trên cơ sở giới và đưa tin, bài về các hoạt động trong Tháng hành động; đăng 
tin các gương 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. 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2022 tới các thành viên, hội viên; lồng ghép các nội dung về bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong các buổi sinh hoạt,các cuộc 
họp của tổ chức; 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.

9. Các khu dân cư 
Căn cứ Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo 

lực trên cơ sở giới năm 2022 của UBND phường, triển khai thực hiện phù hợp 
với địa bàn.

Bố trí nguồn lực thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Treo 
khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành động tại nhà văn hóa, các trục 
đường chính, nơi đông dân cư.

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, tuyên truyền trên hệ 
thống loa truyền thanh khu dân cư chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới;  vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối 
xử phụ nữ và trẻ em gái.

Tăng cường 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 trường hợp nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán được phát 
hiện dưới nhiều hình thức.

UBND phường yêu cầu các trưởng các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị 
xã hội, các khu dân cư trên địa bàn phường căn cứ nội dung Kế hoạch, triển khai 
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo năm 2022./.

Nơi nhận:
- Phòng LĐ-TB&XH (để báo cáo);
- TT Đảng ủy phường; 
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UBMTTQ phường;
- Các ban,ngành, đoàn thể có liên quan;
- Các trường học;
- Các khu dân cư;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương
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