
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tháng hành động Vì bình đẳng giới 

và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Ngành Y tế  

tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức Tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu năm 2021, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong toàn ngành như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

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

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi 

toàn quốc; 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, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em 

gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại 

phụ nữ và trẻ em; 

 - Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã 

hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với 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 bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, 

xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, 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 bạo lực, xâm hại 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; 

 - Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành 

động cần tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
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 2. Yêu cầu:  

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng 

bộ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành. 

 II. CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THÁNG 

HÀNH ĐỘNG: 

1. Chủ đề Tháng hành động: “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”. 

 2. Thời gian thực hiện: Từ 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.  

 3. Thông điệp và Bộ nhận diện truyền thông của tháng hành động:  

(Có phụ lục đính kèm) 

 III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH:   

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

mạnh các hoạt động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề của năm 2021 như đã nêu, Sở Y tế để nghị 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển 

khai một số hoạt động cụ thể như sau: 

1. Hoạt động cấp tỉnh: 

- Triển khai thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 theo hướng dẫn của UBND tỉnh; 

- Cử công chức, viên chức tham dự tập huấn nâng cao năng lực quản lý, 

lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ nữ là trưởng, phó phòng, cán bộ nữ thuộc diện quy 

hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Báo cáo kết quả Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở:  

  Tuỳ theo đặc điểm, tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị trong ngành để 

lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện các hoạt động sau: 

-  Thông tin, tuyên truyền về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên 

cơ sở giới đến từng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn 

vị; chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng có nguy cơ cao về bình đẳng giới;  

-  Quan tâm và tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nạn 

nhân bị bạo hành giới, nạn nhân bị bạo lực, bị xâm hại tình dục đến khám và 

điều trị bệnh tại cơ sở y tế tên địa bàn. 



3 

 

 

-  Phối hợp với Ban, Ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện các hoạt động 

phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại, 

mua bán, bóc lột phụ nữ và trẻ em;  

-  Tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở 

giới, bao gồm: Hỗ trợ đảm bảo an toàn, tạm lánh khẩn cấp; cung cấp dịch vụ 

chăm sóc tối thiểu cho nạn nhân và tư vấn cho người gây ra bạo lực; kết nối dịch 

vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân đồng thời can thiệp, xử lý phù hợp với người gây ra 

bạo lực.  

-  Tham gia mit-tinh, diễu hành tuyên truyền tháng hành động do Sở, 

Ban, Ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức (nếu có).  

-  Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường 

các hoạt động truyền thông và hỗ trợ bệnh nhân, nạn nhân của bạo lực, phụ nữ 

và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ 

em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

-  Tích cực chủ động lồng ghép công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình 

đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với công tác chuyên môn, lĩnh 

vực phụ trách, hoạt động Công đoàn của đơn vị. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

 Kinh phí triển khai thực hiện Tháng hành động được lồng ghép trong kinh 

phí trong các chương trình, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

- Xây dựng Kế hoạch và phối hợp Công đoàn của cơ quan, đơn vị và các 

ban, ngành cùng cấp để tổ chức thực hiện truyền thông về Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lự trên cơ sở giới tại đơn vị, địa 

phương; 

- Thực hiện hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền cho 

người dân tại cơ sở khám chữa bệnh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em;  

- Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về Chi cục Dân số-

KHHGĐ tỉnh trước ngày 17/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC): 

- Chủ động tuyên truyền luật pháp, chính sách và các chủ đề, các 

thông điệp về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trên các kênh thông 

tin của ngành; 
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-  Thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, 

thanh niên, vị thành niên đồng thời tư vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức về phòng 

chống bạo lực đối với phụ nữ, thanh niên và trẻ em gái trong cộng đồng. 

3. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông-giáo dục, vận động 

thay đổi hành vi của người dân đối với vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh;  

- Thực hiện tốt hoạt động truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe 

thanh niên trước khi kết hôn; lồng ghép tuyên truyền giáo dục về giới tính và 

bình đẳng giới cho vị thành niên/thanh niên cũng như các chính sách nhằm hỗ 

trợ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng 

và xã hội. 

- Chủ động triển khai lồng ghép hoạt động truyền thông Tháng hành 

động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cùng với Tháng 

hành động quốc gia về Dân số (tháng 12 năm 2021) để tạo hiệu ứng truyền 

thông tại cộng đồng. 

- Có trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị trong ngành; tham mưu Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện trong toàn 

ngành để báo cáo với UBND tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng 

giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu năm 2021. Đề nghị Công đoàn Ngành phối hợp; các đơn vị trực thuộc, các 

phòng chuyên môn Sở Y tế triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Đoàn cơ sở Ngành Y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng CMNV SYT; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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