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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 

 

Căn cứ Công văn số 1177/UBND-KGVX ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng 

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

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo 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, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi đơn vị nói riêng và toàn tỉnh nói chung; 

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

của cá nhân, gia đình viên chức, người lao động đơn vị trong việc đảm bảo an sinh xã 

hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới 

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

- Các hoạt động triển khai thực hiện phải thiết thực, hiệu quả và đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG 

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. Thời gian: từ 15/11 đến 15/12/2021. 

3. Các hoạt động chính:  

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở triển khai các hoạt động trong 

tháng. 

- Treo băng rôn tuyên truyền tại cổng chính cơ quan với khẩu hiệu “Hưởng ứng 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2021”. 

- Maket băng rôn tuyên truyền: 



 

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội 

cho người dân 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 cường quyền năng cho phụ nữ 

và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Hình thức: triển khai trong sinh 

hoạt chính trị pháp luật tháng 11.  

- Gửi tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động để đăng trên website 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh và của đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao phòng Quản trị và Du lịch chủ trì, phối hợp phòng Nghiệp vụ và Bảo 

tàng, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Đề nghị BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn có kế hoạch phối hợp tổ chức thực 

hiện. 

- Chế độ báo cáo: Phòng Quản trị và Du lịch Báo cáo kết quả hoạt động gửi về 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, số 97 

Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 

0296.3855976) trước ngày 25/12/2021 để tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

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 2021 của Ban quản lý Di tích văn hóa 

Óc Eo. 

Nơi nhận: 
- Các phòng trực thuộc; 

- BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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