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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1941-CV/TĐTN-BTG, ngày 10/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới 

năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền trực quan và trên mạng xã hội; cung cấp tài liệu và chỉ đạo 

tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, 

báo cáo viên, tuyên truyền viên về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tháng 

hành động).  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các chính sách an sinh 

xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc 

biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh huởng bởi đại dịch 

COVID-19; giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại 

cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Lồng ghép nội dung về bình đẳng giới, 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các buổi sinh hoạt chi đoàn… Các 

hoạt dộng phải phù hợp với điều kiện tại đơn vị và bảo đảm công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động huởng ứng 

Tháng hành động. 

- Tăng cuờng truyên truyền về chủ đề “Ðảm 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”, thông điệp và các hoạt động của Tháng 

hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội của tổ 

chức Ðoàn - Hội - Ðội, tập trung cao điểm từ ngày 15/11/2021 đến ngày 

15/12/2021.   

- Phối hợp tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về 

các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2021. Tổ chức các 

cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp 

luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, 

thể thao. Lồng ghép nội dung về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở 

giới trong các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.   
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- Tăng cường các tin bài viết về sự kiện và hoạt động của các cấp bộ 

Ðoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

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

- Tuyên truyền về các thông điệp, hoạt động chính trong Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 

và chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới”. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
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