
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v thông tin tuyên truyền triển 

khai Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó bạo 

lực trên cơ sở giới năm 2022 

Trùng Khánh, ngày       tháng 12 năm 2022 

  
Kính gửi:  

     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1589/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 11 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc thông tin tuyên 

truyền triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đề nghị 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một số nội dung như sau: 

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

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với nội dung chủ yếu 

như sau: 

- Phổ biến các chính sách an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ 

nữ, trẻ em nói riêng; vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ 

em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng 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 ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

- 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. 

- Chủ đề Tháng hành động năm 2022: “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”.  

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 15/12/2022. 

- Bộ nhận diện và các thông điệp tuyên truyền về Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 

- Các hoạt động liên quan tới Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của địa phương. 

- Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng 

giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời phê phán, 

lên án những biểu hiện, hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.  

2. Các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, 



2 

phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đài truyền thanh cấp huyện, xã, tuyên truyền miệng và bằng 

các hình thức phong phú khác, lồng ghép nội dung liên quan tới bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong Tháng hành động năm 2022. 

(Gửi kèm theo Công văn: Phụ lục bộ phận nhận diện truyền thông; Thông 

điệp tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới; đề cương báo cáo) 

Căn cứ các nội dung trên đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực 

hiện và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 16/12/2022 (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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