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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 2204-CV/TĐTN-BTG, ngày 5/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022 ”; 

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

cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2021-2030; Chƣơng trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chƣơng trình, đề án có liên quan 

- Các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 

28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ) và Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-

2025; lưu ý xây dựng chỉ tiêu, nhiệm và giải pháp phù hợp với thực tiễn địa 

phương, cơ quan, đơn vị, tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai. 

- Cụ thể hóa việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021 - 2030 và các chương trình, kế hoạch khác về bình đẳng giới trong chương 

trình công tác hằng năm của các cấp bộ Đoàn xem đây là một trong những giải 

pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược  quốc gia về bình đẳng 

giới, đồng thời nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi. 

- Tổ chức các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2022 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa. 

2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

chính sách, pháp luật về bình đẳng giới 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng 

giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các trang thông tin, 

mạng xã hội fanpage của Đoàn và lồng ghép trong các hoạt động của địa đơn vị. 

- Tuyên truyền trực quan trên internet, mạng xã hội như; tờ rơi, tờ gấp, 

pano, áp phích, phướn, standee, tranh ảnh, đồ họa thông tin, bộ ảnh tuyên 

truyền, video clip, trailer, sport, phim ngắn, infographic, teaser... về hoạt động 

bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ định kiến giới. 

- Tăng cường và đa dạng các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, 

thực hành về bình đẳng giới trong đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng; 

tuyên truyền giới thiệu các mô hình, hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại đại 
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phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại 

đại phương; thu hút sự tham gia của nam thanh niên, trẻ em trai trong thực hiện 

bình đẳng giới. 

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực 

gia đình, xóa bỏ định kiến giới. Tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên 

chuẩn - nói không với định kiến giới” do Trung ương Đoàn phối hợp cùng tổ 

chức Plan International Việt Nam tổ chức theo các giai đoạn cụ thể như sau: 

+ Từ tháng 3/2022 - 4/2022: chủ đề “Cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính 

trong gia đình”. 

+ Từ tháng 5 - 7/2022: chủ đề “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ 

thuộc giới tính”. 

+ Từ tháng 8 -10/2022: chủ đề “Phụ nữ cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo 

thành công”. 

3. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lƣợng triển khai các 

mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới 

- Rà soát, đánh giá các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và đang được triển khai để 

nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở 

những địa bàn, lĩnh vực còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra 

bạo lực trên cơ sở giới. 

- Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong: tham mưu các văn bản chỉ 

đạo, triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình triển khai công tác bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của nữ thanh niên; báo cáo định kỳ các nội dung liên quan theo       

yêu cầu. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình 

đẳng giới vì sự tiến bộ của nữ thanh niên  

Ban Thường vụ Đoàn khối đề các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực, triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022. Kết quả lồng ghép 

vào báo cáo tuần, báo cáo tháng của đơn vị. 

 
 

* Nơi nhận: 
- Ban Phong trào tỉnh đoàn; 

- Như thành phần; 

- Lưu VT. 
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