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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2957/KH-UBND  
 

 

          

      Đức Thọ, ngày 19 tháng 11  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực  

đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 

 

Thực hiện Công văn số 1309/SVHTTDL - XDNSVHGĐ ngày 5/11/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Nhân ngày 

Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, UBND huyện  ban 

hành Kế hoạch hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế 

giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- 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 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 dân 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. 

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại 

đối với 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 những 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; tăng cường trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động với hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực 

tế, tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương. 

 - Việc tổ chức phải đảm bảo an toàn, các thông điệp truyền thông phải rõ 

ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. 
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II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY THẾ GIỚI XÓA BỎ BẠO 

LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI 25/11 

1. Nội dung 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên hệ thống thông tin truyền thông của huyện, 

xã; loa truyền thanh các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. 

- Tuyên truyền, cổ động trực quan Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ 

nữ và trẻ em gái qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến 

đường, các trường học, địa điểm công cộng; trên bảng tin cộng đồng. 

- Tổ chức mít tinh, toạ đàm, hội thảo về bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép nội dung truyền thông về phòng, chống bạo lực 

gia đình; phòng, chống bạo hành xâm hại trẻ em; bình đẳng giới vào các cuộc họp, 

hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ... 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng Ngày Thế 

giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; huy động các nguồn lực 

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

2. Hình thức 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lưu động; 

- Tuyên truyền trực quan: pa nô, băng rôn, tờ gấp, … 

- Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chuyên đề, hội thi, … 

3. Thông điệp truyền thông 

a) Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.  

b) Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông 

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

25/11/2020; 

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với 

phụ nữ và trẻ em; 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; 

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; 

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại 

tình dục; 

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; 

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại; 

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng; 



3 

 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối 

với với phụ nữ và trẻ em. 

          4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 15/12/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Tham mưu văn bản, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 

- Thống kê, báo cáo UBND huyện và Sở VHTT&DL về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

25/11năm 2020 đúng quy định.  

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Đăng, phát các tin, bài, phóng sự trên đài phát thanh, cổng thông tin điện 

tử của huyện và trên mạng lưới truyền thanh của các xã, thị trấn về Ngày Thế giới 

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 

- Thay đổi nội dung tuyên truyền trên cổng chào điện tử huyện. 

- Lên băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích dọc các trục đường chính, khu 

trung tâm, trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư với các 

thông điệp truyền thông, các câu khẩu hiệu tuyên truyên về Ngày Thế giới xóa bỏ 

bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức mít tinh, toạ đàm, hội thảo về bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép nội dung truyền thông về phòng, chống bạo lực 

gia đình; phòng, chống bạo hành xâm hại trẻ em; bình đẳng giới vào các cuộc họp, 

hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ... 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng Ngày Thế 

giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; huy động các nguồn lực 

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

- Lên băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích dọc các trục đường chính, khu 

trung tâm, trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư với các 

thông điệp truyền thông, các câu khẩu hiệu tuyên truyên về Ngày Thế giới xóa bỏ 

bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

- Tiếp phát chương trình phát thanh của Đài TT-TH huyện, biên tập nội 

dung phát trên Đài Truyền thanh cơ sở hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 
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Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Thế giới xóa bỏ 

bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân 

Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 về UBND 

huyện (qua Phòng VH-TT) trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện (b/c) 

- Chánh, Phó VP Cấp ủy - Chính quyền;  

- Trung tâm VH-TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 

 

 

 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-11-20T09:08:56+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-11-20T09:09:52+0700




