UBND HUYỆN MANG YANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155 /VHTT-TTTT
V/v tuyên truyền Tháng hành động
vì bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Mang Yang, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Mang Yang “Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ
của phụ nữ huyện Mang Yang năm 2020”;
Thực hiện Công văn số 1890/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 16/10/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai “V/v tuyên truyền và tổ chức các
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2020”.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học
trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các , thị trấn phối h p triển hai một số nội
dung sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong việc chung tay vì bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ
sở giới và buôn bán người; ây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
- Tăng cường tuyên truyền về giáo dục iến thức, ỹ năng bảo vệ, phòng ngừa
bạo lực, âm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình và trẻ em.
- Tuyên truyền nội dung đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong việc xây
dựng hương ước, quy ước; huyến hích, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo
lực gia đình, các câu lạc bộ vì sự tiến bộ phụ nữ.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
- Phát huy tối đa hiệu suất các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền
thanh cấp huyện, cấp và hệ thống truyền thanh cơ sở, internet và mạng hội; cập
nhật và đăng tải các tin, bài Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử
thành phần các , thị trấn.
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như: băng rôn hẩu
hiệu, panô, áp phích...
- Tuỳ vào tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương phối h p với các ban,
ngành, liên quan triển hai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2020 như: Tổ
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chức các diễn đàn đối thoại, toạ đàm, hội thảo, hội nghị, lồng ghép tập huấn về các nội
dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2020; tổ chức các cuộc thi lồng
ghép về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi sáng tác, thi sân hấu
hoá, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2020.
2. Hưởng ứng ngày quốc tế óa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020.
3. Bình đẳng giới là chìa hóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, âm hại tình dục đối với
phụ nữ và trẻ em.
5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
6. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
7. H y hành động, đó có thể là người thân bạn của bạn.
8. H y tố cáo hành vi bạo lực, âm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
9. H y hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, hông bạo lực, âm hại
tình dục.
10. H y hành động để chấm dứt, âm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
11. Im lặng hông phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị âm hại.
12. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
13. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong
lao động.
14. H y tố cáo hi bị quấy rối tình dục.
15. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, âm hại, quấy rối tình dục đối
với phụ nữ và trẻ em.
16. H y lên tiếng hi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
IV. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2020:
“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
2. Thời gian thực hiện: Từ 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.
Nhận đư c công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và Ủy ban
nhân dân các , thị trấn triển hai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTG Huyện ủy (B/c);
- UBND huyện (B/c)
- Website huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Sơn
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