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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 08 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh và
Công văn số 2030/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 24/10/2017 của Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.
UBND 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 2017 (sau đây gọi tắt là
Tháng hành động), với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích:
1. Huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức và cộng
đồng; đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng
giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội 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.
3. 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 và bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình
đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
4. Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; đặc biệt là xâm
hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại
đối với phụ nữ và trẻ em gái và làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức
liên quan.
II. Chủ đề, thời gian thực hiện Tháng hành động năm 2017:
1. Chủ đề: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.
III. Các thông điệp truyền thông:
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới năm 2017.
2. Hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2017.
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3. Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực.
4. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
6. Bạo lực là vi phạm pháp luật.
7. Bạo lực không phải là giải pháp.
8. Đừng vung tay, hãy cầm tay.
9. Hãy hành động vì một xã hội (cộng đồng) an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.
10. Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái là tội ác.
11. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng.
12. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái.
13. Im lặng không phải là cách để bảo vệ nạn nhân bị xâm hại.
14. Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.
15. Đừng sợ, hãy lên tiếng. Mọi người sẽ giúp bạn.
IV. Nội dung hoạt động:
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.
2. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng
hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu
hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực
hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và các phường, xã.
3. Tổ chức các buổi tọa đàm “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới”,
nói chuyện chuyên đề; gặp mặt trao đổi, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển
hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
4. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao tại địa phương về các nội dung
liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2017 nhằm tạo động lực cho người
lao động và người dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm
Văn hóa thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành
động năm 2017, từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2017.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
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cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ
em gái”.
- Tham mưu triển khai xây dựng mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của
bạo lực trên cơ sở giới” tại phường Đức Long.
- Theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND thành phố
tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết:
Tăng cường tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
gia đình, kịp thời đưa tin các hoạt động triển khai Tháng hành động trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:
Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của
Hội.
4. Các cơ quan, đơn vị thành phố: Tùy điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt
động thiết thực tại đơn vị hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.
5. UBND các phường, xã:
- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng
hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là treo băng rôn, khẩu
hiệu tuyên truyền, trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương.
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ của địa phương tổ chức các hoạt động phù
hợp nhằm tạo động lực cho người dân, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng
tạo, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các
phường, xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về UBND thành phố
(qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/12/2017 (theo các
biểu mẫu kèm theo) để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- TT Thành ủy, HĐND t/p;
- CT, PCT UBND (VX)
- UBMTTQ và các đoàn thể tp;
- Các cơ quan, đơn vị t/p;
- Thành viên Ban VSTBPN t/p;
- UBND các phường, xã;
- Chánh VP;
- Lưu: VT, VX.
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