
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-KHTC 

V/v triển khai treo biểu ngữ hưởng 

ứng Tháng hành động vì Bình đẳng 

giới và Phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang,  ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Các đơn vị y tế tỉnh, huyện trực thuộc; 

- Các bệnh viện tư nhân: Hạnh Phúc, Bình Dân, Nhật Tân, 

Nhân Dân và Mắt Long Xuyên. 

- Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. 

 

 Thực hiện Công văn số 1271/UBND-KGVX ngày 04/11/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động 

vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 

2021; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ theo một trong 

những thông điệp sau đây:  

1. Nội dung   

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

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.  

- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh. 

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.  

- Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát 

triển bền vững của đất nước. 

- 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. 

- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương. 

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ 

và trẻ em. 

- 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. 

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

 Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T10:47:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T10:47:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T10:47:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T10:47:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




