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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 năm 2021 

 

Thực hiện công văn số 4649/SYT-TCHC ngày 15/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên về việc Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. 

Căn cứ kế hoạch số 485/KH-BV ngày 26/5/2021 của Bệnh viện Y học cổ 
truyền Thái Nguyên về triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ năm 2021. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch Triển khai 
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy bệnh viện cùng sự phối hợp của 
các khoa, phòng trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chương 
trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, góp phần thực hiện 

thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã 
hội, bình đẳng giới, và 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. 

- 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 triển khai các hoạt động của Tháng hành động 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 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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II. NỘI DUNG 

1. Nội dung 

- Hưởng ứng chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, 
Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực giai đoạn 2021-2025 và các 

chương trình, đề án có liên quan. 

- Việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại khoa, phòng phù hợp, sát với thực tiễn, 
bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe. 

- Hưởng ứng Tháng hành động về bình đẳng giới với hình thức phù hợp với 

điều kiện và tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại bệnh viện; tăng cường 
tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên 

các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với 
đơn vị như: truyền thông trực tiếp tại các buổi giao ban hàng ngày tại khoa, 
phòng, tuyên truyền trên loa phát thanh, tại Website của bệnh viện... 

 - Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo an sinh xã hội cho viên 

chức, người lao động nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối 
tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vai trò của việc tăng quyền năng và 

tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.  

- Phổ biến các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai 

trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ 
nữ và trẻ em.  

- Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ tại đơn vị trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình 

đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách 
đảm bảo an sinh xã hội.  

2.  Chủ đề  

Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “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”. 

3. Thời gian thực hiện 

Thời gian triển khai tháng hành động: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 
15/12/2021. 

4. Thông điệp truyền thông tại Bệnh viện 

“Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức- Hành chính 

Xây dựng Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Y tế trước ngày 15/12/2021. 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Bộ phận truyền thông: Thực hiện tuyên truyền trên loa phát thanh các nội 
dung về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

 Bộ phận CNTT: đăng tải trên Website bệnh viện Kế hoạch triển khai Tháng 
hành động bình đẳng giới, tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới đính kèm theo 

Kế hoạch này. 

3. Các khoa, phòng trực thuộc 

Trưởng, phó các khoa/phòng triển khai, tuyên truyền, phổ biến những nội 
dung trong Kế hoạch này và các tài liệu đính kèm đến toàn thể viên chức, người 
lao động thuộc khoa mình phụ trách. 

(đính kèm theo: Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 - 2030). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc (báo cáo); 
- Các khoa phòng (t/hiện); 
- Lưu: VT; TCHC (H02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thủy 
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