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              Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Thực hi n Công văn số 4236/BTTTT-TCCB ngày 25/10 2021 c a Bộ 

Thông tin và Truyền thông về vi c hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Cục Thông tin cơ sở 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huy n, đài Truyền 

thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác thực hi n các nội 

dung sau: 

1. Thông tin, tuyền truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021với nội dung ch  yếu: 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới, vận động toàn xã hội ch  động, tích cực hành động nhằm thực hi n hi u 

quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới, đặc bi t là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19. 

- Kiến thức, kỹ năng tự bảo v , 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 các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. 

- Ch  đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền 

năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hi n bình đẳng giới và xóa 

bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian: từ ngày 15 11 2021 đến ngày 15 12 2021. 

- Các  thông  đi p (theo  phụ  lục  đính kèm) và các hoạt động c a Tháng hành 

động tại địa phương thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tập thể... 
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- Biểu dương những gương người tốt, vi c tốt, đồng thời phê phán, lên án 

những biểu hi n, hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Vận động 

các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân c a bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Ch  động phối hợp với các ban, sở, ngành cùng cấp tuyên truyền về ch  

đề c a Tháng hành động năm 2021 tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.  

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ 

sở lồng ghép nội dung liên quan tới bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới trong Tháng hành động năm 2021 tại các buổi tuyên truyền mi ng ở 

cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư… 

Trân trọng đề nghị các địa phương triển khai thực hi n và báo cáo kết quả 

về Cục Thông tin cơ sở trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp báo cáo. 

Trân trọng. . 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, HMH. 

                 KT. CỤC TRƯỞNG 

                 H  CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                 Ho n  M nh  h  n  
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 HỤ LỤC  

Thôn  đ ệp tuyên truyền h ởn  ứn  Thán  h nh độn  vì bình đẳn    ớ  

v  phòn  n ừa, ứn  phó vớ  bạo lực trên c  sở   ớ  năm 2021 

(Kèm theo Công văn số    /TTCS-TQ  ngày   tháng   năm 2021 

của Cục Thông tin cơ sở) 

1. H ởn  ứn  Thán  h nh độn  vì bình đẳn    ớ  v  phòn  n ừa, ứn  

phó bạo lực trên c  sở   ớ  năm 2021. 

2. Thực hi n bình đẳng giới là tiêu chí c a 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 c a 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. Ch  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 v  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. 
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