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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục 
huyện Đại Lộc năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 2359/KH-SGDĐT ngày 01/11/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam 
năm 2022; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện Đại 
Lộc về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2022, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục 
huyện năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tham gia của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, 
xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về các chính 
sách pháp luật về bình đẳng giới. Tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, quán 
triệt nhằm chuyển biến nhận thức thay đổi hành vi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh đối với công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới. 

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, 
xâm hại cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Giảm thiểu 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. 

- Các hoạt động của Tháng hành động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, 
tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông trong 
toàn xã hội. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
1. Chủ đề 
“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. Thông điệp tuyên truyền 
- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022. 
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- Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực 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.
- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, 

xâm hại. 
- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng. 
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối 

với phụ nữ và trẻ em. 
- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 
- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới. 
3. Thời gian thực hiện 
Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022. 
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
1. Hoạt động truyền thông 
- Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động trên phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, 
phù hợp với đối tượng học sinh. Sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức 
truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đội ngũ cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh cùng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới; 

- Triển khai phổ biến Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt quan 
tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 
28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo 
kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 
trong tình hình mới”; 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học giai đoạn 2018-2025”; 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Kế hoạch triển 
khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ 
sở giới năm 2022;

- Giáo dục giới tính, tuyên truyền bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 
bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh nữ thông qua các buổi sinh hoạt, lồng ghép 
trong các tiết học trên lớp…để các em hiểu về giới và quyền bình đẳng trong học 
tập; 

- Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động; hỗ trợ, tư vấn 
tâm lý cho các học sinh nữ bị bạo lực, bị xâm hại, có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn,… 
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2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
Các đơn vị tổ chức diễn đàn, đối thoại, tọa đàm; các cuộc thi về chủ đề 

bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân 
khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...để hưởng 
ứng Tháng hành động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS ban hành kế hoạch và tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục huyện Đại Lộc 
năm 2022 từ ngày 15/11 đến 15/12/2022. 

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp trường học; xử lý nghiêm các 
trường hợp bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em, học sinh. 

- Các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành 
động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới về 
Phòng Giáo dục và Đào tạo qua kênh điều hành (Đ/c Vĩ nhận), hạn cuối ngày 
15/12/2022. (Đề cương báo cáo được gửi ở Phụ lục đính kèm) 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục huyện Đại 
Lộc năm 2022, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để b/c);
- UBND huyện (để b/c);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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