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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2019 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực                     

trên cơ sở giới  năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh 

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 2019; 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của công chức, viên chức, người 

lao động, của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về ý nghĩa, tầm quan trọng, 

các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em gái. 

- 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 bộ công chức, viên chức và người 

lao động trong đơn vị 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. 

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và 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.  

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo trên 

cơ sở giới  năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động năm 2019) 

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

2. Các thông điệp (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 2019.  

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

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. 

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

Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn. 

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 tình dục.   

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 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 tình dục phụ nữ và trẻ em. 

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

3. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019. 

4. Những hoạt động chính 

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của 

Tháng hành động cho công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là treo 

băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền. 

- Đăng tải tin bài tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

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

- Kết thúc Tháng hành động, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai, 

thực hiện. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tuyên truyền, 

vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch này. 
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2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải tin bài 

tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2019. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2019. 

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

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Các tổ chức đoàn thể (p/h); 

- Lưu: VT, HH (03b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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