UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2404 /KH-UBND

Sông Lô, ngày 24 tháng 11 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với
phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SVHTT&DL ngày 17 tháng 11 năm 2021 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổ chức các hoạt động truyền thông ngày
Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
UBND huyện Sông Lô xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông
ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng,
chống bạo lực gia đình, các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm
hại cho phụ nữ và trẻ em gái.
- Thu hút sự quan tâm, nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ
nhận thức tới hành động của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng
và toàn xã hội trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
- Từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công
tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực với phụ nữ,
bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong thời gian cách ly,
giãn cách xã hội làm ảnh hưởng công tác phòng chống dịch Covid - 19.
2. Yêu cầu:
- Nội dung tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phong phú, thiết thực, chính xác;
có lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan. Đồng thời, phải tuân thủ các
quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, bảo đảm an
toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
II. CHỦ ĐỀ TRUYỀN THÔNG
“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”.
Thông điệp:
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó
bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
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2. Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
3. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
4. Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát
triển bền vững của đất nước.
5. Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
6. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.
8. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
9. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
10. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
11. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.
12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.
13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
14. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối
với với phụ nữ và trẻ em.
15. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
16. Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
1. Nội dung tuyên truyền
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bạo lực phụ nữ
và trẻ em giá; Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình.
- Tuyên truyền giá trị truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt
Nam; các kiến thức, kỹ năng về hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực gia
đình, xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phê phán
các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân, gia đình, luật
bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Hình thức tuyên truyền
- Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, nên
không tổ chức các hoạt động tập trung đông người (như hội nghị, hội thảo, tập
huấn, diễn đàn, tọa đàm...) chỉ tổ chức tuyên truyền dưới các hình thức sau:
+ Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự… phản ánh
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh
huyện, Cổng thông tin Giao tiếp - Điện tử huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn,
thôn, tổ dân phố; trên các trang điện tử mạng xã hội theo chủ đề.
+ Biên soạn, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; Lắp đặt, thay mới các cụm pa
no, áp phích, băng zôn, cờ phướn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho
người dân.
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+ Lồng ghép tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình, phòng chống bạo
lực gia đình gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây
dựng nông thôn mới.
- Thời gian tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 20/11- 30/11/2021.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí cấp nào tổ chức, cấp đó chịu trách nhiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Xây dựng kế hoạch Truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực
với phụ nữ 25/11 và trẻ em gái.
- Xây dựng nội dung, thiết kế ma két, gia công lắp đặt các cụm pa nô, áp
phích, băng zôn, phướn tuyên truyền trên các trục đường chính và các địa điểm có
đông dân qua lại.
2. Phòng Tài chính-KH:
Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền nội dung về bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo
lực gia đình, phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em gái theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.
4. UBND các xã, thị trấn:
Căn cứ vào kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện trên
địa bàn, đảm bảo nội dung, thời gian và hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Quốc tế xóa
bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. UBND huyện đề nghị
Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính-KH; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể
thao; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa TT&DL (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: Văn hóa&TT, Tài chính-KH;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc
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