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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 554/KH-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế
hoạch thực hiện, cụ thể nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- 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 cán bộ, công chức, viên chức,
học sinh và phụ huynh chủ động, tích cực hành động và đề cao vai trò, trách
nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả các chính sách, chƣơng trình về bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cƣờng các hoạt động 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, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho học sinh trong các trƣờng học.
- 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, phối hợp xử
lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng
cƣờng trách nhiệm của thủ trƣởng các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi
trƣờng giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, thực hiện văn hóa ứng xử và
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong học đƣờng.
- Các hoạt động của Tháng hành động đƣợc tổ chức thiết thực, hiệu quả,
tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.
II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN
1. Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”
2. Thời gian: từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.
3. Các thông điệp: (lựa chọn)
- Hƣởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2019.
- Hƣởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.
- Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
gái.
- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại
phụ nữ và trẻ em.
- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng.
- Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
- Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.
- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi ngƣời sẽ giúp bạn!
- Hãy gọi “18008077” khi phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại!
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Tổ chức Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
tại đơn vị và địa phƣơng bằng các hoạt động hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, thu
hút nhiều học sinh tham gia nhƣ: sinh hoạt dƣới cờ, hoạt động ngoại khóa, phát
thanh học đƣờng, hội thi, hội diễn, diễn đàn, lễ mít tinh, biểu diễn nghệ thuật,
thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu da cam, diễu hành qua các trục
đƣờng chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm, khu dân cƣ…
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phƣơng đẩy mạnh tuyên
truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về Bình đẳng giới và phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động phụ huynh học sinh và toàn xã hội chủ
động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chƣơng trình
về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện, ngăn chặn
và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tổ chức các
đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại cơ quan,
đơn vị và địa phƣơng trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Huy động sự
tham gia của các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp hạn chế tình
trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh gái. Ƣu tiên thực hiện hỗ trợ học
bổng, trợ cấp khó khăn cho đối tƣơng học sinh gái.
3. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn – Đội trƣờng học trong việc tổ chức
các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng chống, bạo
lực, xâm hại cho học sinh và cha mẹ học sinh. Tuyên truyền, giới thiệu cho cán
bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về số điện thoại đƣờng dây nóng tƣ vấn, hỗ
trợ trẻ em, phòng, chống mua bán ngƣời (miễn phí): 18008077, Tổng đài Quốc
gia bảo vệ trẻ em: 111.
4. Có kế hoạch treo băng - rôn tuyên truyền (Lựa chọn một trong các
thông điệp tuyên truyền nhƣ trên); tham khảo các tranh cổ động về Bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các nguồn tài liệu tuyên truyền
khác trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; tăng cƣờng công tác kiểm tra,
tự kiểm tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách tại đơn vị, báo cáo kết quả
thực hiện trƣớc ngày 15/12/2019.
- Phối hợp cùng các ngành chức năng hƣớng dẫn cụ thể cho cán bộ quản
lý, đội ngũ giáo viên trong việc phát hiện, ngăn chặn, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại,
bạo lực; xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
- Báo cáo nhanh những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ,
chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực tại địa phƣơng và cấp quản lý
để giải quyết kịp thời.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của ngành giáo dục và đào tạo
An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lƣu: VT, CTTT.
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....................., ngày

tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Tháng hành động Vì Bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

1. Kết quả tổ chức
Nêu ngắn gọn, trọng tâm các hoạt động đã tổ chức và số liệu theo mẫu

Số đơn vị
treo bandrol
phát động,
tuyên truyền

Số hoạt
động
được tổ
chức

Số
HS
tham
gia

Số cán bộ,
giáo viên,
nhân viên
tham gia

Số phụ
huynh
tham
gia

Ngân sách dành cho Tháng hành
động
Số tiền vận
Ngân
động kêu
Tổng số
sách
gọi các tổ
tiền
nhà nước
chức, cá
nhân ủng hộ

2. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- .........
- Lƣu: VT.

Thủ trưởng đơn vị

