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Số: 1549/SYT-VP Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

V/v triển khai Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 

 

 

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện như sau: 

  1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-
NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 
01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-
CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 
16/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai Thông báo số 196/BT-TW ngày 
16/3/2016 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"; Kế 
hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về phòng và ứng phó 
bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn 
tỉnh. 

  Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục như: Thông qua 
các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 
15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 (Nội dung tuyên truyền tham khảo phụ lục 
đính kèm). 

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh: 

- Tổ chức tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực 
gia đình. 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc 
khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo 
lực gia đình theo quy định. 



 2

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
theo đúng quy định của pháp luật.  

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở LĐTBXH (Ph/h); 
- Công đoàn Ngành; 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 
Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 
(Kèm theo Công văn số 1549/SYT-VP, ngày 02/10/2018  

của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 
 

 
 

I. Chủ đề Tháng hành động 

"Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em". 

II. Các thông điệp 

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2018.  

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018. 

3. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

4. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 

5. Bạo lực không phải là giải pháp. 

6. Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn. 

7. Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại. 

8. Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng. 

9. Hãy hành động vì một cộng đồng an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. 

10. Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

11. Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái. 

12 . Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ 
nữ và trẻ em. 

13. Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

14. Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. 

15. Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. 

16. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn. 

Các thông điệp khác phù hợp với chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, gắn với lĩnh vực của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và tháng 12. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo các tranh cổ động về 
bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên website Ủy ban quốc 
gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ genic.molisa.gov.vn để tuyên 
truyền cho phù hợp./. 
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