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KÉ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giói và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giói năm 2018
Thực hiện Công văn số 1966/KH-SGDĐT ngày 30/10/2018 của Sở GD&ĐT
Bắc Kạn về việc triển khai Tháng hành dộng vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới, n ă n 2018. Trường THPT Bộc Bố xây dựng kế hoạch cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích
- Thu hút sự quan tâm và tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
vê ý nghĩa, tâm quan trọng và các mục tiêu cân đat được của công tác bình dăng giới,
vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Đây mạnh phô biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đắng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm
thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trôn 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 và bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình
đăng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Giảm thiêu tình trạng bạo lực đôi với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tố chức với nhiều hình thức như:
+ Đôi với CBGVNV: Lông ghép trong các buôi họp tập thể đơn vị.
+ Đối với học sinh: Lồng ghép trong buổi tập trung dầu tuần, buổi hoạt động
NGLL.
- Những thông tin, hoạt động tuyên truyền phải căn cứ vào điều kiện, tình hình
thực tê của đơn vị đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giói và phòng, chống bạo lực trên
cơ sờ giới, năm 2018
“Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”

2. Các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền
- Đơn vị thực hiệu treo băng rôn: “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đăng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, năm 2018”.
- Tuyên truyền các thông điệp sau:
+ Bình đẳng giới là chìa khóa đề xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
+ Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ
em.
+ Bạo lực là vi phạm phát luật.
+ Chắm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
+ Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.
+ Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
+ Im lặng không phải là cách đề bảo vệ bản thân và nạn nhân xâm hại.
+ Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn.
3. Thòi gian thực hiện
-T ừ n g à y 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018.
- Tuyên truyền cho học sinh: Ngày 19/11/2018 (tập trung đầu tuần).
4. Những hoạt động chính
- Treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị.
- Tuyên truyền về các chủ đề, các thông điệp, các hoạt động của Tháng hành động trên
vvebsite của đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền về “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới”; lồng ghép
thực thi pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong, chống
bạo lực trên cơ sở giói.
- Tồ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp
luật tại đơn vị về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2018 nhằm tạo
động lực trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phát huy tinh thần đoàn két,
năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Tồ chức thăm hỏi động viên nữ nhà giáo, nhân viên, nữ học sinh có hoàn cảnh khó
khăn nhân Tháng hành động.
- Tô chức biểu dương các điên hình tiên tiến trong công tác bình đăng giới và
phòng, chông bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (nếu có).
III. KINH PHÍ TH ựC HIỆN
Từ nguồn Ngân sách nhà nước được cấp năm 2018.
IV. TỚ CHỨC THỰC HIỆN
- BCH Công đoàn tham mưu với BGH đê xây dựng các nội dung, tồ chức thực hiện
các nội dung hoạt động theo kế hoạch này.
- Bộ phận quản trị website cập nhật các thông tin tuyên truyền, hoạt động trong thcáng
hành động lên trang Web của nhà trường.

- Kết thúc Tháng hành động năm 2018, BGH tồ chức đánh giá, báo cáo kết quả
triển khai thực hiện của đơn vị về Sở GD&ĐT trước 18/12/2018.
Trên đây là Ke hoạch triến khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 của trường THPT Bộc Bố./.
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