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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai
Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
năm 2019

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì
tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở
giới” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động). Sau 3 năm triển khai, Tháng hành
động đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, thể hiện sự đồng thuận và cam kết
mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc chung tay đấu tranh xóa bỏ bất bình
đẳng giới và bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Số lượng hoạt động, số
người tham gia năm sau đều tăng hơn so với năm trước, góp phần nâng cao nhận
thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân về bình đẳng giới, phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới; từng bước giảm dần số vụ bạo lực đối với phụ nữ.
Để các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 được tổ chức đồng
bộ, có hiệu quả thiết thực, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn
triển khai với các nội dung chính sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham
gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc
phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực
hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm
hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo
lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác
bình đẳng giới và trẻ em.

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ
và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời
các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu
quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền
thông. Chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa,
vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Chủ đề Tháng hành động năm 2019
“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
3. Thời gian: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.
4. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông
Tiếp tục sử dụng bộ nhận diện chính thức của Tháng hành động và các
thông điệp truyền thông như các năm trước đây, bổ sung một số thông điệp mới
nhằm nhấn mạnh về một số hình thức bạo lực trên cơ sở giới cần được quan tâm
(chi tiết tại phụ lục kèm theo và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam: genic.molisa.gov.vn).
5. Những hoạt động chính
Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông đẩy
mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề chính của năm 2019 như trên, Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ
chức đoàn thể ở Trung ương và Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung
ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có
liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:
- Xây dựng kế hoạch và ban hành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển
khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và
địa phương.
- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành,
tổ chức và địa phương bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu
diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng đèn màu cam trong Tháng
hành động, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung
tâm và đông dân cư.
- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng
hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung ương và địa phương
bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng
rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống
thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; Đẩy mạnh truyền thông xã hội
qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...

PHỤ LỤC 1
Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
(Kèm theo Công văn số 3304 /LĐTBXH-BĐG ngày 06 tháng 8 năm 2019
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
I. Chủ đề Tháng hành động:
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
II. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới năm 2019.
2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.
3. Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với
phụ nữ và trẻ em.
5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
6. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
7. Haỹ hành đô ̣ng, đó có thể là người thân của ba ̣n.
8. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
9. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại
tình dục.
10. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
11. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.
12. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
13. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong
lao động.
14. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.
15. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục
đối với với phụ nữ và trẻ em.
16. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo Bộ nhận diện về Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các tranh
cổ động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các tài liệu
tuyên truyền khác trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ
của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn.

PHỤ LỤC 2
Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động
vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
(Kèm theo Công văn số 3304 /LĐTBXH-BĐG ngày 06 tháng 8 năm 2019
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
1. HÌNH ẢNH:
- Nhìn thoáng là 1 trái tim.
- Ngắm kỹ là một con người được ghép từ 2
hình người đang ôm nhau, hòa nhập thành
một.
- Hình ảnh biểu đạt cảm xúc yêu thương, gắn
kết khăng khít, gần gũi.
- Hai cánh tay ôm nhau kết thành hình ảnh
chiếc ruy băng trắng – là biểu tượng của
chiến dịch toàn cầu lớn nhất của nam giới, bắt
đầu từ năm 1991, nhằm chống lại bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng
giới. Hiện nay, chiến dịch đã được thực hiện
tại hơn 57 quốc gia trên thế giới.

2. MÀU SẮC:
- Màu cam là màu đã được Liên hiệp quốc lựa chọn là màu biểu tượng cho chiến
dịch toàn cầu về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
- Ruy băng màu trắng là biểu tượng của chiến dịch truyền thông của nam giới
nhằm kêu gọi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

