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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HD-VSTBPN 

V/v: Hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2022 

Trà Vinh, ngày       tháng 10  năm  2022 

 

Kính gửi:  
               - Sở ngành thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; 

               - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3917/LĐTBXH-BĐG ngày 03/10/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì 

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

Công văn số 4548/UBND-KGVX ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường 

trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ) hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới với các nội dung chính sau:  

 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh; 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 đảm bảo an sinh xã 

hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã 

hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với 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, 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. 

- Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động 
cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
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thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Tháng hành động. 

2. Chủ đề Tháng hành động năm 2022 

“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”.  

3. Thời gian: từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022. 

4. Các thông điệp truyền thông: Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (đính kèm). 

5. Những hoạt động chính  

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp; tăng cường 
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 và tình hình thực tế như: truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ 

thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị 
trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội,... 

- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội 
dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các 

chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói 
riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc 

thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực 
trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền 

viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, 
phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng,... 

- Phát hành các sản phẩm truyền thông về các 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.  

- Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng 

cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. 

- Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm 

các vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.  

- Gửi các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự 
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tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 

dân các cấp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan thông tấn báo 

chí khác.  

- Báo cáo kết quả hoạt động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

(Phòng BTXH-TE-BĐG) trước ngày 25/12/2022 để tổng hợp.  

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin 
kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:   

-Như trên; 

- Lưu: VT, BVSTBPN.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Nguyễn Văn Út 
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