
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA V!T NAM 
TH! XA C11'A LO DIc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

S: /KH-UBND Ct'ca Lô, ngày tháng 11 nám 2022 

KE HOACH 
Thtrc hin "Tháng hành dng vi bInh dãng gió'i 

và phông ngi'a, ñ'ng phó vói bo hrc trên co' s& gió'i" nàm 2022 

Thrc hin K hoch so 754/KH-UBND ngày 31/10/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An v "Tháng hành dng vi bInh ding gii vâ phông ngüa, irng phó vi 
bo 1irc trén co s gii" närn 2022, Üy ban nhân dan thj xâ Cira Lô ban hành K 
hoach trin khai thuc hiên nhu' sau: 

1. Miic dich, yêu cãu: 
- Tháng hành dng là dim nhn, to nên chin dch truyn thông vi bInh 

dng giói và phông ngra, rng phó vi bo 1rc trên co s giói; thu hi1t si.r quan 
tam, d cao vai trô, trách nhim và tInh chü dng tham gia hành dng cüa cá 
nhân, gia dInh, cong dng, Co quan, t ch(xc trong vic dam bào an sinh xä hi, 
tang quyn näng cho phit nci' và tré em gái nh&m thjc dy bInh dAng giói và 
phông nguia, i'mg phó vi bo 1irc, xâm hi ph nfl' và tré em. 

- Dy rnnh ph bin, tuyên truyn, giáo dc v các chInh sách an sinh xã 
hi, bInh ding gió'i, và phông nglra, ing phó vi bo hrc trên co s& gii. 

- Tang cung giáo diic kin thüc, k nàng báo v, phông ngra bo luc, 
xâm hii cho phi nü và tré em, các thành viên gia dInh, ngui lam cong tác bInh 
däng gii và tré em. 

- Giàm thiu, tin tâi chrn dirt tInh trng bo luc, xâm hi di vri phu nü 
và tré em; dy rnnh cong tác phông ngia, phát hin và ngän chän, xir 1 kjp 
thi các vu bo luc, xâm hi di vôi phii nü và tré em. 

- Vic xây dirng k hoch và trin khai các hot dng cüa Tháng hành dng 
cin tuân thu các quy djnh v phông, chng djch bnh, darn bâo an toàn, phi hçp 
vii tInh hInh thirc t ti dja phuong, don vj. Tang c'ir?mg irng dng cong ngh 
thông tin trong tuyên truyn, ph bin pháp 1ut, chInh sách và trin khai các hot 
dng hu'ó'ng ü'ng Tháng hành dng. 

2. Chfl dé Tháng hành dng 11am 2022: 
"Dam báo an sinh xä hói, tang quyn nàng cho phy n1i và tré em gái 

nhin thy'c hin bInh dcng gió'i và xóa ho bgo lyc trên co' sà giài ". 
3. B nhn din vi cc thông dip truyn thông: (Phy lyc 1 vàphy lic 2 

kern theo) 
4. Ni dung các hoit dng: 
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a) Hott dng chun b truc khi din ra Tháng hânh dng: Xây dirng Kê 
hoch va huóng dn trin kihai thirc hin Tháng hành dng trên dja bàn thj xã; 

b) Các hoat  dng din ra trong Tháng hânh dng: 
- T chirc L phát cling Tháng hành dng phü hçip vEd diu kiên, tInh hInh 

thirc tê, thi gian tr ngày 12 - 25/11/2022. 

- Tang cu'ng tuyên truyn v chfi d, thông dip và các hot dng cüa 
Tháng hành dng trên các phuong tin thông tin di ching b.ng nhiu hInh thirc 
da dng, phi hçp vi tirng nhórn di tu'ang và tInh hInh thixc t nirn: truyn thông 
trirc tip; tuyên truyn trên h thng dài phát thanh; h thng thông tin cci sà các 
phu'èng; các trang thông tin din tii'r, mtng xã hi,... 

- To chirc các bui dOi thoai, toa dam... ye các ni dung lien quan dn chii 
d ciia Tháng hành dng; tuyên truyn v các chInh sách dam bào an sinh xã hi 
cho ngu'ii dan nói chung và phii nü, tré em nói riêng, vai trô cüa vic tang 
curng quyn näng cho phii ntI và tré em gái trong vic thiic dy bInh ding giii. 
TO chirc giao luu van ngh, th thao..., các hot dng h trçl các nan nhân, ph 
nü, tré em có hoàn cành khó khan; biu duo'ng nhng tp th, cá nhân tiêu biu 
trong cOng tác bInh ding gió'i, phông ngüa, irng phó bo lirc dôi vi phii nü và 
tré em nói chung và cong tác trin khai Tháng hành dng närn 2022 nói riêng. 

- Dy mnh huy dng các ngun lirc d triên khai Tháng hành dng, tang 
cuàng xã hi hóa các hot dng truyên thông và ho trçi phi nü, tré em có hoàn 
cánh khó khàn, n?n  nhân bj xâm hi, bo lie, rnua ban, bóc lot. 

- Tang cung các hInh thñc kim tra v bInh d.ng giói và vi sir tin b 
cüa phii nü tti các cci quan, dan vj, dia phucing trong Tháng hành dng. Xü l 
nghiêm các vi phrn v bInh ding giri, phông, chông bo 1irc trên cci si giói và 
viêc thuc hiên các chInh sách h trG dam bão an sinh xa hôi. 

5. To chui'c thuc hen 
5.1. Kinh phi thirc hin: 
Kinh phi trin khai thirc hin Tháng hành dng vi bInh däng giói và phOng 

ngü'a, üng phó vó'i bio 1rc trén cci si giii duçc b trI trong ngun kinh phi s1r 
nghip binh ding giii näm 2022. 

5.2. Phân cong trách nhim: 
5.2.1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi: 
- Chü trI, phi hçp, các phông, ban, ngành, doàn th& dan vj và UBND các 

phuàng trin khai thrc hin K hoch Tháng hành dng vi bmnh ding giâi và 
phOng ngüa, lrng phó vii bo 1irc trên cci sä giâi nàrn 2022; 

- Theo dOi, giárn sat, tng hçip, dánh giá k& qua thrc hin k hoich báo cáo 
UBND thj xã, SO' Lao dng - Thu'ong binh và Xä hi theo quy djnh. 

5.2.2. Phông Van hóa - Thông tin: 
- Phi hgp Phông Lao dng-Thucing binh và Xà hi to chirc các ho?t  dng 

trong Tháng hành dng. 



- T chirc các hoit dng tuyên truyn v cong tác phOng, chng bao hrc gia 
dmnh, giáo diic diao diirc 1i sng, b tiêu chI rng xr trong gia dInh; 

5.2.3. Phông Giáo diic và Dào tio: 
TIch circ trin khai các giái pháp d dam báo môi tru'è'ng giáo dçic an toân, 

lành mtnh, than thin, phông, chng bto 1irc h9c dithng trong các co s giáo dc 
thuc phirn vi quân 1; thrc hin 1ng ghép các boat dng tuyên truyn v 
phông ngüa và irng phó vôi bao  1irc trén Ca s gii trong thirc hin phong trào 
xay dirng tru'àng hoc than thin, hpc sinh tIch circ, khOng d xãy ra tInh trng 
bao hrc h9c duè'ng. 

5.2.4. Phông Y té: 
- Dy manh  các hoat dng truyn thông nâng cao nhn thrc và thay di 

hành vi di vó'i cOng tác kirn soát m.t can bng giói tinh khi sinh. Tang cung 
các boat  dng truyn thông nhm nâng cao nhn thirc v vic giâm sinh, giãm t 
1 sinh con thr 3 tr& len; cung c.p phuang tin tránh thai, hang hóa Va nâng cao 
ch.t luong djch vi k hoach  boa gia dInh, sirc khOe sinh san; Nâng cao nhn 
thirc cüa narn giói trong vic chia sé cong vic gia dInh, giáo ditc con cái và thrc 
hin các bin pháp chàm soc süc khOe sinh san. 

5.2.5. Cong an thj xâ: 
Chi dao,  hthng dn içrc lung cong an các phuông trin khai thirc hin các 

boat dng phOng, chng ti phrn xârn hi tInh dc dii vi phii nU và tré em; 
kim tra và xü' l nghiêrn các vJ1 vic lien quan den bao  1rc trên co' s gii tix ca s&. 

5.2.6. Trung tam Vn hóa, Th thao và Truyên thông thj xã: 
Tang thai luçmg phát song, so lucmg bài vit, chuyên trang, chuyên mic 

tuyên truyn ye cOng tác bInh ding gió'i, phOng cMng bao  Fçi'c trên Ca s& giói Va 
chü d, thông dip cüa Tháng hành dng näm 2022. 

5.2.7. Be nghj Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam thj x, Lien doàn Lao 
dng thj xä, Thi doàn: 

Trong phm vi, chü'c näng, nhim v, quyên han  cüa mInh tO chüc lng 
ghép các hot dng huông i1ng Tháng hành dng; dy manh  cong tác thông tin, 
tuyên truyn, giáo dijc, nâng cao nhn thirc v bInh ding giâi, bao  hrc trên ca s 
giO'i cho các hi viên, doàn vien, ngui lao dng trong phm vi mInh quãn l. 

5.2.8. Be ngh Hi Lien hip Phu nü' thi xã: 
Phi hcp các do'n vj lien quan triên khai thrc hin Tháng hành dng; tang 

cu'ng chi dao,  hu'ó'ng dn t chrc truyn thOng, din dan, nOi chuyn chuyên d 
v bInh d&ng giôi, phông chng bao  lixc trén co s& gii cho hi viên, thânh viên 
câu lac  b, các dja chi tin cy tai  cong dng. 

5.2.9. Các phOng, ban, ngãnh, cloan the cap thi: 
Can cir chirc näng, nhirn v1i, quyn hn drn'c giao tuyên truyn, t chirc 

1ng ghép các hoat  dng hu'O'ng trng Tháng hành dng cho can ho, cOng chirc, 
vien chñ'c trong pham vi quán 1 cüa co' quan, t chü'c, don vj. 
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5.2.10. Uy ban nhân dan các phu'rng: 
- Xây dT'ng k hoch và trin khai thi'c hin các hot dng trong Tháng 

hành dng nàrn 2022; 
- B trI kinh phi, huy dng ngun lirc d t chirc các hoit dng trong Tháng 

hành dng phü hçip vói diu kin cüa dja phuong; tang cu'ng cong tác tuyên 
truyn v bInh ding giâi và phOng ngi.ira, 1rng phó vi bto lirc trên cci sO' giO'i tii 
dja phuong. 

5.3. Ch do báo cáo: 
Can c1r Kê hoch nay, các phOng, ban, ngành, doàn the cp th có lien quan 

và UBND các phu'O'ng xây dçi'ng Kê hotch cii th, t chO'c thrc hin và báo cáo 
kt qua trin khai Tháng hành dng (theo máu di'nh kèrn) v UBND thi xã (qua 
Phông Lao dng - Thuo'ng binh và Xd hi) truóc ngày 10/12/2022 d tng hçp 
báo cáo SO' Lao dng - Thuong binh và Xã hi theo quy dnh. 

Trén day là Kê hoch thirc hin "Tháng hành dng vi bInh ding giO'i vã 
phOng ngñ'a, O'ng phó vO'i bo 1rc trên co sO' giói" nãrn 2022, UBND thj xã dê 
nghj các phOng, ban, ngành, don vj lien quan và UBND các phuOng nghiêm tiic 
trin khai thuc hiên./. 

ATo'i u/ian: 
- SO Lao d5ng - TB&XH; 1 
- TT thj Oy, TT HDND thj x; '- (b/c); 
- CT, PCT UBND thi xã; J 
- UBMTTQ, các doàn the cap tlij; 
- Các phOng, bati, ngành cap tlij; 
- UBND các phuo'ng; 
- Luu: VT, LDTBXHA% 

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

 

bang Van Phñc 
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PHU LUC 1 
Bfr nhn din truyn thông cüa Tháng hành ding 

vi bInh dàng giói và phông ngiia, üng phó bto hrc trên co s& giói 

(Kern theo KI hoich so': /K[I- UBND ngày tháng 11 nárn 2022 
cia UBND thi xd Ci'ra Lô) 

1. HINH ANH: 

- NhIn thoáng là 1 trái tim. 

- Ngárn k là rnt con ngui dugc ghép tü 2 

hInh ngui dang ôrn nhau, hôa nh.p thành 

môt. 

- HInh ânh biu dt cam xic yêu thucing, gn 

kt kháng khit, gn gui. 

- Hai cánh tay ôm nhau k& thành hInh ânh 

chik ruy bang trng - là biu tu'clng cña 

chin djch toàn cu ln nht cüa nam giói, bt 

du tü närn 1991, nhm chng 1i bo 1irc dôi 

vó'i phi nü và tré em gái, thiic dy bInh d.ng 

gii. Hin nay, chin djch dà duçic thrc hin 

ti han 57 quc gia trên th giâi. 
_) 7 

2. MAU SAC: 

- Màu cam dã du'Q'c Lien hip quc 1ira chpn là màu biu tung cho chin 

djch toàn cu v xóa bô bo 1irc di vâi phi ntr và tré em gái. 

- Ruy bang màu trng là biu tugng cüa chin djch truyên thông cüa nam 

gio'i nhrn kêu gçi xóa bô bo hrc di vi phi nU và tré em gái trên toàn the gii. 



6 

PHU LUC 2 

Thông dip tuyên truyn hu'ö'ng (mg Tháng hành dng vi bInh dãng giói 
và phông ngfra, lung phó vó'i bo Ikrc  trên co s& gió'i nàm 2022 

(Kern theo Ké' hoçich so': /KH- UBND ngày tháng 1] nárn 2022 
cza UBND thi xâ Ctca LO) 

I. Chü d Tháng hành dng: 

Darn bão an sin/i xii 1i5i, tang cwông quytn niing cizo phy nfr và Ire em 
gái nliirn thrc hin bInh dàng gió'i và xóa bO bçio l(1'c trên co' s&giói 

II. Các khiu hiêu, thông dip truyn thông: 

1. Huông 1mg Tháng hành dng vi bmnh ding giói và phông ngiira, 1mg 
phó bio 1ixc trên Co si giâi nàm 2022. 

2. Thirc hin bInh ding gii là tiêu chI cüa tin b, van minh. 

3. Huing 1mg Ngày quc t xóa bö bo 1irc di vi ph nü 25/11/2022. 

4. Dam báo an sinh xã hi là nn tang th1mc dy bInh dng giói và si.r phát 
triên ben vng cüa dat nuc. 

5. BInh d.ng gid là chIa khoá d ch.m dIrt bio lxc dôi vi phii ntt và tré em. 

6. Chtm dIrt bto 1irc, vun d.p yeu thung. 

7. Chü dng phông ng1ma và 1mg phó vi bo lirc, xâm hti di vôi phii nü 
Va tré em. 

8. Chm dIrt bo 1imc di vói ph nr và tré em. 

9. Hay t cáo hành vi bto lirc, xârn hi tInh diic phi nt và tré em. 

10. Hay hành dng vi cong dng an toàn, bInh ding, không bo lirc, xâm hi. 

11. Tm l.ng không phái là each d bào v bàn than và nn nhân bj bo hxc, 
xâm hai. 

12. Xârn hi tInh dc ph nü' và tré em là ti ác nghiêrn tr9ng. 

13. Pháp lut nghiêrn trj mi hành vi bio hrc, xâm hi, quy ri tInh diic 
dôi vi vó'i phi nü và tré em. 

14. Hay len ting khi bj bo hrc. Mpi ngui se giüp bn! 

15. Nam giói tiên phong thüc dy bInh ding gii và phông ng1ma, 1mg phó 
vôi bo lrc trên co s gió'i. 

16. BInh dAng giâi gop phn báo v sIre khóe, an toân và an ninh xä hi cIra 
rni cá nhân, gia dInh 

17. BInh d&ng gió'i gop phn dAu tu cho tu'o'ng lai, cong b.ng xã hi và phát 
triên ben vu'ng./. 



PHU LUC  3 
BE CU'ONG BAO CÁO 

Kêt qua thirc hin Tháng hành dng vi bInh dãng giói 
và phông ngira, ñ'ng phó bio lire trên co' so' giói nàm 2022 

(Kern theo Kê hogch so: /KH- UBND ngày tháng 11 nárn 2022 
cza UBNDthixa CilcaLO,) 

I. TO CHUC THIIC HIN 

1. Cong tác chi dto, ban hành k ho,ch trin khai 

2. Phát dng Tháng hành dng 

3. Ni dung hot dng dã triên khai 

4. Kinh phi t chrc 

a) Ngân sách nhà ni,.ró'c 

b) Ngân sách vn dng 

II. 1JAN11 GIÁ CHUNG 

1. Nhüng kt qua dã dtt duoc, bài h9c kinh nghirn 

2. NhQ'ng khó khàn, ton ti 

3. Kiên nghj, dê xuât 

III. TONG HOP SO LIEU 

Kt qua thirc hin Tháng hành dng vi bInh ding gith và phông ngira, üng 
phó bo 1rc trên Co s& giôi nãrn 2022 

1. T chii'rc phát dng và các hoat dng hung img, kiêrn tra, giám sat... 

STT Hott dng S cuc/ 
Boàn 

S ngu'O'i tham gia Cap trin 
khai Nam Nfr 

2. Kt qua truyên thông trên các phuong tin thông tin dui chng, thông tin co sO' 

STT Ni dung S lu'9'ng SO ngu'Oi tip cn Cap triên 
khai Nam Nfl' 

3. San xu,t, phát hành các san phrn truyn thông 

STT San phãm S lu'çng S ngtrb'i tip cn Cap triên 
khai Nam Nh 

4. Kinh phi t chrc: don vj tInh. 1.000 d 

TT Tong cIng Ngn sách nhà nu'ó'c Các nguOn kinh phi vn 
ding khác 

Cap 
tinh 

Cap 
huyn 

Cap xã Vn dng 
trong nuO'c 

Vn dng tü 
các to chiirc 

quôctê 
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