
 
   

                                      

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới  

và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

   

Căn cứ Kế hoạch số 2604/KH-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 

2141/SLĐTBXH-CSXH ngày 11/11/2022 về việc 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 2022. Ban Quản lý Khu kinh tế 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 2022 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia 

hành động của công chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc 

đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy 

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

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 để công chức, người lao 

động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm, thực hiện hiệu quả các chính sách, 

chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu 

tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, không để xảy ra bạo lực gia đình; bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái. 

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

cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid -19, đảm bảo an toàn, phù 

hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, 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.  

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2022 

           “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 ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022. 

3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (Theo hướng dẫn của Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội).  

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

- Tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu 

kinh tế và người lao động trong các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp, Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hưởng ứng Tháng hành động; viết tin, bài về bình 
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đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới để 

đăng trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở, các doanh 

nghiệp; biểu dương những điển hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác bình đẳng 

giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

- Tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em, 

vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc 

đẩy bình đẳng giới; nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế và người lao động trong các doanh nghiệp tại Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đối với công tác này. 

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể Ban Quản lý tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực xã Trà Đa và Cửa 

khẩu; phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác 

triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này 

tới công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; lựa chọn đề nghị Trưởng ban 

biểu dương những cá nhân tiêu biểu, điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới gửi Văn phòng trước 

ngày 10/12/2022 (nếu có) để tổng hợp. 

2. Văn phòng chủ động tham mưu nguồn kinh phí được giao năm 2022 để 

triển khai thực hiện. Tổng hợp những cá nhân tiêu biểu, điểm sáng trong công tác 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

trình Trưởng ban biểu dương, khen thưởng. 

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp tuyên truyền đến các Doanh nghiệp tại Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động. 

4. Các tổ chức đoàn thể Ban Quản lý chủ động tham mưu các hoạt động hỗ 

trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực cửa khẩu và xã 

Trà Đa. 

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 năm 2022 tại Ban Quản lý Khu 

kinh tế. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Wedside BQLKKT;  

- Lưu: VT, VP (02). 
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