
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CI{U NGHTA V!T NAM 
TH!  XA CUA LO JJc 1p - Tij' do - Htnh phüc 

S: /KH-UBND Ci'a Lô, ngày tháng 10 nám 2021 

KE bACH 
Thirc hin "Tháng hành dng vi bInh thing gió'i 

và phông ngfra, irng phó vol b.o 1ii'c trên co' so' giói" nám 2021 

Thrc hin Kê hoach  sé, 609/KH-IJBND ngày 25/10/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An ye "Tháng hành dng vi bInh dang giái và phOng ngüa, irng phó vi 
bao 1rc trên Co si giri" nàm 2021, Uy ban nhân dan thj xã Ciira Lô ban hãnh Kê 
hoach triên khai thuc hiên nhu sau: 

1. Mtic dIch, yêu cu: 

- Tháng hành dng là dirn nhn, tao  nên mt chin djch truyn thông vi 
bInh ding giôi và phOng ngüa, ü'ng phó vi bao  1irc trén Co si gii trên dja bàn; 
thu hut si.r quan tam, dê cao vai trô, trách nhim và tInh chü dng tham gia hành 
dng cüa Ca nhan, gia dInh, cong dông, Co quan, to chirc trong vic dam bão an 
sinh xA hi, tang curng quyên nàng cho phi nfi và trê em gái nhàm thic day 
bInh ding giôi và phông ngüa, irng phó vâi bao  1irc, xâm hai  phii ntt và tré em. 

- Tang cithng üng dung cOng ngh thông tin trong ph bin, tuyên truyn, 
giáo dc ye các chInh sách an sinh xâ hi, bInh däng gió'i, và phông ng1ra, ung 
phó vôi bao  lirc trén Co s& giâi, dtc bit là các chInh sách ho trçl phi nQ' và tré 
em bj ành hu'ing b&i dai  djch COVID-19. 

- Tang ciing giáo diic kin thirc, k nàng bào v, phông ngra bao  1irc, 
xâm hai  cho ph nü và tré em, các thành viên gia dInh, ngui lam cong tác bInh 
dang gici và tré em. 

- Giàrn thiêu, tin tri chm dü't tInh trng bao  1irc, xâm hai  d& vóiphi ni 
và tré em; day manh  cong tác phông ngüa, phát hin và ngàn chn, xi:r l kjp 
thOi các v1t bao içrc, xâm hai  dôi vâi phii nü và tré em, dc bit là các vi bao  1ixc 
din ra trong môi tn.thng gia dinh, trong thô'i gian each ly, giãn cách x hi do 
ânh hithng b&i djch bnh COVID-19. 

- Các phông, ban, ngành, don vj, UBND các phu'ng cn phát huy tInh chü 
dng, sang tao  trong vic kiêm soát tInh hInh djch bénh, xây di.rng ké hoach và 
triên khai the hoat  dng cüa Tháng hành dng phü hqp vói Quy dnh tam  thñ 
"ThIch ung an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19" 

2. Chü d Thang hành dng nãm 2021: 

"Dam báo an sinh xâ h5i, tang quyén náng và tgo cci hi cho phy flu' Va 
tré em gái nhàmn thicc hin bInh dáng giài và xóa bó bqo lyc trén cci sá gi&i ". 
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3. B nhn din v các thông dip truyn thông: (Phi lic 1 vàphy litc 2 

kèin theo). 

4. Ni dung các hojt dEng: 

a) Can ciLr vâo diêu kin, tInh hInh phông chông djch Covid-19, UBND thj 
xa s t chirc L phát dng Tháng hành dng vi bInh däng giâi và phOng ngü:, 
11ng phó vi bio lirc trên co' s giii nãm 2021 phü hgp trong khoáng thi giarl 

tüngày 15/11 -25/11/2021. 

b) Tang cuô'ng tuyên truyn ye chü d, thông dip Va các hot dng cia 
Tháng hânh dng. Truyên thông ye các chInh sách darn báo an sinh xâ hi ch o 
ngi.thi dan nói chung và phii nü, tré em nói riêng; tu' van, h trp phii nü' Va trC 
em trong bôi cânh djch bnh COVID-19 dang diên biên phii'c t.p. Tuyên truy€n 
tang cung quyên nàng cho phii nQ và tré em gái trong vic thüc day bInh därrg 
gii. . .trên các phuong tin thông tin di chüng bang nhiêu hInh thirc da 
phfi hçrp vâi t1rng nhóm dôi tu'crng vâ tInh hInh thirc tê. 

c) To chirc các buôi tpa darn, dãng tâi tin, bài v hoat dng tru'ó'c, trong 
và sau Tháng hành dng trén trang thông tin din tü' thj xã và h thông !(a 
truyên thanh ti UBND các phung. 

d) Tang cumg các hInh thirc kiêrn tra v bInh d.ng gió'i và vi sir tin i 
cüa phii nü tii các co quan, don vi, da phuong. Xir 1' nghiêm các vi vi phin 
ye bInh ding gii, phông, chông bo Fçi'c trên co' so' gio'i vâ trong th'c hin c c 
chInh sách h tro dam báo an sinh xã hôi. 

e) Day minh huy dng các ngun 1irc, tang cuo'ng xã hi hóa các heit 
dng truyên thông và h trg ph nü', tré em có hoân cânh khó khàn, nan nhân ')i 
xârn hi, bao 1ii'c, rnua ban... 

5. To chü'c thu'c hen 

5.1. Kinh phi thçrc hin: 

Kinh phi triên khai th1rc Iiin Tháng hành dng vi bInh dàng gio'i và phông 
ngira, o'ng phó vo'i bo Ii'c trén CO 50 giói dupe ho trI trong ngun kinh phi r 
nghip bInh dAng giO nãrn 2021. 

5.2. Phãn cong trácli nhim: 

5.2.1. Phông Lao ding - Thu'o'ng binh vã Xã hi: 

- Chü trI, phOi hçp, cac phông, ban, ngânh, doân th& do'n vj và UBND CIC 
phuO'ng trin khai tIc hin K hoch Tháng hânh dng vi bInh ding giOi và 
phOng ngra, img phO vO'i b.o 1rc trên co' s gio'i nm 2021; 

- Theo dôi, giám sat, tong hap, dánh giá két qua thirc hin kê hoch báo 
cáo UBND thj xã, So' Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi theo quy djnh. 

5.2.2. Phông Win hóa - Thông tin: 



- Phi hap Phông Lao dông-Thu'o'ng binh và Xä hi to chrc các ho?t dng 
trong Tháng hành dng. 

- T chüc các hot dng tuyên truyn v cong tác phông, chông bto 1?c  gia 

dInh, giáo diic dio dirc léi sng, b tiêu chI 11ng xtr trong gia dInh; 

5.2.3. Phông Giáo dic và Dào tio: 

Quan tarn chi do cOng tác tuyên truyn, giáo due, ph bin kin thic v 
gii và bInh dAng giii & cp hpc trung h9c ca s& vâ trung hçc ph thông bang 
hInh thirc trirc tip hoc thông qua rnOi tru&ng rnng v&i ni dung và th&i lu'crng 
phi hcp v&i ha tui. Chii tr9ng vn d bçto Iirc trên Co s& gi&i d djnh hu'&ng 

thanh thiu niên ye bInh dang giói, phOng chng xârn hi tInh diic tré em trên 
mOi tru&ng rning (nht là trong thai diem các em thu'àng xuyCn hQc try'c tuyê'n). 

5.2.4. Phông Y tê: 

- Dy rninh các hott dng truyn thông nâng cao nhn thirc và thay di 
hành vi di vâi cong tác kirn soát rnt can bng gió'i tInh khi sinh; tang cu&ng 
cong tác thanh, kiêm tra các phông khárn, chü dng kim soát tInh trng phá 
thai vi 1)2 do gi&i tInh. Tang cu'&ng các hot dng truyn thông nhm nâng cao 
nhn thirc v vic giãm sinh, giãm t)2 1 sinh con thr 3 tr& len; cung cp phu'cmg 
tin tránh thai, hang hóa và nâng cao cht lu'qng dch vii k hotch hóa gia dlnh, 
si.irc khOe sinh san; Nâng cao nhn thirc cüa nam gió'i trong vic chia sé cong 
vic gia dInh, giáo diic con cái và thii'c hin các bin pháp chärn soc s&c khOe 
sinh san. 

5.2.5. Cong an thj xii: 

- PhM hçip vó'i các ca quan lien quan bâo v an ninh trt tr, an toàn giao 
thông và phông chOng cháy nO trong ngày din ra L phát dng Tháng hành 
dng näm 2021; 

- Chi do, hu&ng dn 1irc 1uçng cOng an các phuOng triên khai thrc hiên 
các hot dng phOng, chng ti phtm xârn hi tInh diic di v&i phi ni và tré 
em; kirn tra vã xi:i 1)2 nghiêrn các vti vic lien quan dn bto lirc trên co s& gi&i 
tü co s&. 

5.2.6. Trung tam Vim hóa, The thao vã Truyn thông tlij xii: 

Tang th&i lung phát song, so 1uyng bài vit, chuyên trang, chuyên rniic 
tuyên truyn v cOng tác bInh ding giO'i, phOng chông bio Lçrc trén co s& gió'i vâ 
chü d, thông dip cüa Tháng hânh dng närn 2021. 

53.7. Be nghj Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam thj xii, Lien doin 
Lao dng thi xã, Thi doin: 

Trong phtrn vi, chü'c nãng, nhim vii, quyên hin cüa mInh t chirc lng 
ghép các hoat dng hu&ng 1rng Tháng hinh dng; dy minh cOng tác thông tin, 
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tuyên truyn, giáo dc, nâng cao nhân thüc v bInh ding gii, bo 1rc trên Ca so' 
giO'i cho các hi viên, doàn viên, nguo'i lao dng trong phim vi mInh quãn 1)2. 

5.2.8. Be ngh Hi Lien hip PI1ki nfl' th xã: 

Phi h9'p các dan vj lien quan trin khai thrc hin Tháng hânh dng; tang 
cuo'ng chi dao, hithng dn t chtrc truyn thông, din dan, nói chuyn chuyên d 
v bInh ding giói, phông chng bo 1irc trên ca so' gio'i cho hi viên, thành viên 
câu 1c b, các dja chi tin cy tti cong dng. 

5.2.9. Các phông, ban, ngành, doàn the cap thj: 

Can cü chiirc näng, nhim vi, quyn hn duçic giao tuyên truyn, t chtrc 
thng ghép các hott dng hu'&ng irng Tháng hành dng cho can b, cong chic, 
viên chirc trong phrn vi quãn 1)2 cüa Ca quan, t chi.'rc, dan vj. 

5.2.10. Uy ban nhmn dan các phu'ô'ng: 

- Xây dirng k hotch và triên khai thirc hin các hot dng trong Thárig 
hânh dng nãm 2021; 

- Bô tn kinh phi, huy dng nguôn 1irc dê to chü'c các hot dng trong 
Tháng hành dng phü hc'p vo'i diu kin cüa dja phuo'ng; tang cuo'ng cong tác 
tuyên truyn v binh ding giâi và phOng ngra, iIrng phó vo'i bio 1irc trên ca so' 
gio'i ti da phuang. 

5.3. Ch do báo cáo: 

Can ciii Kê hooch nay, các phông, ban, ngành, doàn th cap thj có lien quan 
và UBND các phu'mg xây drng K hoch cii th, tO chiirc thuc hin và báo cáo 
kt qua triên khai Tháng hành dng (theo máu dInh kern,) v LTBND thj xã (qua 
Phông Lao dç5ng - Thu'o'ng binh và Xâ h5i) truo'c ngày 10/12/2021 dê tOng hçip 
báo cáo So' Lao dng - Thu'ang binh và Xã hi theo quy djnh. 

Trên day ia Kê hoch thirc hin "Tháng hành dng vi bInh ding giôi và 
phOng ng11a, iirng phó vâi bo 1i'c trên ca so' giO'i" närn 2021, UBND thj xâ dê 
nghj các phông, ban, ngành, dan vj lien quan và UBND các phuo'ng nghiêm tuiic 
trin khai thixc hiên./,  'hj, 

No'i izI,âiz: 

- So Lao dng - TB&XH; 1 
- TT thj ñy, TT HDND thj xã; '- (b/c); 
- CT, PCT UBND tlii xã; 
- UBMTTQ, các doãii th cp thi; 
- Các phông, ban, ngãnh cap thj; 
- UBND các pliuông; 
- Luu: VT, LDTBXH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phuc 



1. HINHANH: 

t CO M7Q YUG K 

• P243 (3112 333 

PHU LVC  I 
Bô nhn din truyn thông cüa Tháng hành ng 

vi bInh thing giói và phông ngira, (mg phó bo 1irc trên co' so' gió'i 

(Kern theo Ké hogch s: /KH-UBND ngày thcng 10 nàrn 2021 
cia Uy ban nhán dan thj xa C'a Lô,) 

- NhIn thoáng là 1 trái tim. 

- Ngärn k5 là mt con ngu'ii duçc ghép tü 2 

hInh ng1.ri clang ôm nhau, boa nhp thành 

môt. 

- HInh ânh biêu dt cam xiic yêu thu'o'ng, gän 

kt khäng khIt, gn gui. 

- Hai cánh tay ôrn nhau kt thành hInh ânh 

chic ruy bang trng — là biu tucrng cüa 

chin dch toàn cu ló'n nht cüa narn giôi, bt 

du tü nàrn 1991, nh,rn chng lai bao luc cti 

vói phii nU' và trê em gái, thiic dy bInh ding 

gii. Hin nay, chin dch dä duçc thrc hin 

tii han 57 quc gia trên th giâi. 

2. MAU SAC: 

- Màu cam dà dugc Lien hip quc hra chçn là màu biu tuqng cho chiên 
djch toàn cu v xóa bO bto hrc di vi phii nt và tré em gái. 

- Ruy bang màu trãng là biêu tu'ng c1ia chiên djch truyn thông cüa nam 

gii nhm kêu gçi xóa bO bao  1irc di vi ph nQ' và tré em gái trên toân th gii. 



PHV LUC 2 

Thông dip tuyên truyn hu&ng frng Tháng hành dng vi bInh dng giói 
Va phông ngà'a, tIng phó vó'i bo ltrc trên co so' giói nãm 2021 

(Kern theo Ké' hogch so: /KH-UBND ngày tháng 10 nárn 2021 
cza Uy ban nhdn dan thj x) 

I. ChO dê Tháng hãnh dng: 

Dan, báo an sin/i xã /z5i, tang cu'&ng quyn nàng và 4w co' 1i5i c/jo pIi, 
nfr và tré em gái nliám thi'c 1,in bin/i ding giói và xóa bô bçio li'c trên co' só 
gb'! 

II. Các khâu hiu, thông dip truyên thông: 

1. Hung i'ng Tháng hành dng vi bInh ding gió'i Va phông ngra, ing 
phó bio lirc trên Ca sâ gi1i näm 2021. 

2. Thirc hin bInh däng giM là tiêu chI cüa tiên b, van mirth. 

3. Hi.ring iirng Ngày quc t xóa bó bo li'c di vi phii nü' 25/11/2021. 

4. Dam bào an sinh xã hi là nn tang thüc dy bInh ding gii và sir phát 
triên ben vüng cüa dat nuc. 

5. BInh ding giri là chIa khoá d chm d(rt bao  lirc di vol phii nü và trê e ri. 

6. Chrn dirt bao lirc, vun dp yêu thuang. 

7. Giàn each xä hi, kt ni yêu thung. 

8. Chü dng phông ngra và rng phó vi bto 1rc, xâm hai  di vxi ph nQ' 
vàtrêem. 

9. Chm dirt bo hic di vó'i phii nü' và tré em. 

10. Hay t cáo hành vi bo lirc, xâm hi tInh diic phi nü' và trë em. 

11. Hay hânh dng vi cong dIng an toàn, blnh ding, không bo lixc, xâm hçii. 

12. Tm 1ng không phái là each d báo v bàn than và nin nhân bj bto rc, 
xâm hai. 

13. Xârn hi tInh dic phi nü' và tré em là ti ác nghiêrn trpng. 

14. Pháp lut nghiêm trj moi hành vi bao lirc, xâm hai, quy ri tInh diic 
dôi vi v1i ph nü và tré em. 

15. Hay len tiêng khi b bto hrc. Mgi ngui s giüp bin! 

16. Nam giái tiên phong thiic dy bInh ding gii và phông ngàa, ñng phó 
vôi bao  liic trên Co si gii. 



PHU LUC  3 
BE CU'ONG BAO CÁO 

Kêt qua thrc hin Tháng hành dng vi bInh aang gió'i 
và phông ngüa, ting phó bio 1irc trên co' sr gió'i nãm 2021 

(Kern theo Kê hogch so:	 /KH- UBND ngày tháng 10 nárn 2021 czia 
Uy ban nhân dan tlij x) 

I. TO CHUC THC HIN 

1. Cong tác chi do, ban hành k hoach trin khai 

2. Phát dng Tháng hành dng 

3. Ni dung hoit dng dã trin khai 

4. Kinh phi t chüc 

a) Ngân sách nhà nuOc 

b) Ngân sách vn dng 

(Bang tng hçip s 1iu kern theo) 

II. BANH GIA CHUNG 

1. Nhung k& qua dã dt duc, bài h9c kinh nghim 

2. Nhü'ng khó khãn, tn tti 

3. Kin nghj, d xut 

III. TONG HQP sO LIEU 

K& qua thrc hin Tháng hành dng vi bInh dAng giói và phông ngra, irng 
phó bo lirc trên co si giôi narn 2021 

1. To chüc phát dng và các hott dng hu&ng 1rng, kim tra, giárn sat... 

STT Hoit dng S cuc/ 
Boãn 

S ngu'ôi tham gia Cp trin 
khai Nam Nü' 

2. Kt qua truyn thông trên các phu'cing tin thông tin dti chting, thông tin 
CO SI 

STT Ni dung So ltrqng So ngu'ô'i tiêp Cfl Cp triên 
khai Nam Nil' 
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