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Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban 

hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, để “Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021 được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, có 

hiệu quả, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

triển khai một số nội dung đối với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền 

thông như sau:   

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới tại tất cả các đơn 

vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông; 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, tang quyền năng và 

tạo cơ hội cho phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, 

xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

- 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 toàn xã hội chủ động, tích 

cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ 

trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

- Tăng cường 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 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 việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là 

các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn 

cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.  

2. Chủ 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 hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. 

3. Thời gian: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.  

4. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (Phụ lục kèm theo).  

5. Những hoạt động chính  

- Các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và 

triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2021 tại đơn vị. 

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2021 tại đơn vị với các 

hình thức, hoạt động tùy vào tình hình cụ thể của đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp (có phụ lục đính 

kèm) và các hoạt động của Tháng hành động tại đơn vị thông qua các buổi 

sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tập thể… 

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, 

thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 

2021; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn 

nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

- Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài 

phát thanh, truyền hình đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận 



thức về giới và bình đẳng giới. Ngoài những tin tức cập nhật về chính sách, 

pháp luật về bình đẳng giới, các báo, đài cần có thêm các bài viết, chương 

trình đặc biệt, những ấn phẩm chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang về gia 

đình, xã hội đề cập đến các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia 

đình và công tác bình đẳng giới; kịp thời biểu dương những gương người tốt, 

việc tốt, đồng thời phê phán, lên án những biểu hiện, hành động bạo lực, xâm 

hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

- Cục Xuất bản, In và Phát hành theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có 

hướng dẫn các đơn vị xuất bản phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông 

về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

- Cục Thông tin và cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có hướng 

dẫn các hệ thống thông tin cơ sở trong việc tăng cường các hoạt động, nội 

dung truyền thông liên quan tới bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới trong Tháng hành động năm 2021. 

- Các đơn vị có báo cáo kết quả hoạt động về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 18/12/2021 để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung hướng dẫn 

tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khan, vướng mắc, đề 

nghị trao đổi với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông 

(qua Vụ Tổ chức cán bộ) để kịp thời phối hợp. 

 

  
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Bộ trưởng (để b/c); 

  - Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; 

  - Lưu: VT, TCCB, PHY (05). 
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