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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 727 /PGDĐT

Tuy Phước, ngày 23 tháng 11 năm 2021

V/v triển khai Tháng hành động vì bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới
năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2412/SGDĐT-GDTrH ngày 22/11/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Phòng GDĐT đề nghị
Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc tùy vào tình hình thực tế
triển khai một số nội dung sau đây để hưởng ứng 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):
1. Chủ đề Tháng hành động
“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 ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.
3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông
3.1. Bộ nhận diện truyền thông (Phụ lục kèm theo)
3.2. Các thông điệp truyền thông
- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2021.
- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
- Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19.
4. Các hoạt động trọng tâm
4.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông:
- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu mang thông điệp tuyên truyền
nêu trên;
- Phối hợp với các ban, ngành địa phương và cơ quan thông tin đại chúng
tuyên truyền rộng rãi về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động trong Tháng hành
động.
4.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục:
- Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức
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khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, giáo viên và viên chức quản lý giáo
dục;
- Lồng ghép giáo dục nội dung “bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên
cơ sở giới” vào các môn học như: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Địa lý, Sinh
học,...ở cấp trung học; Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Đạo đức... ở cấp tiểu học;
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới đến học sinh;
- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể
thao trong học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về các nội dung liên quan
đến chủ đề Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
4.3. Phát hiện và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới,
phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.
4.4. Sau khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, các đơn vị
gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT qua địa chỉ email:
tuyenman2603@gmail.com (gửi file PDF có chữ ký, đóng dấu và file word) trước
ngày 16/12/2021 để Phòng tổng hợp báo cáo Sở GDĐT theo quy định.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực
thuộc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo và CV các bộ phận Phòng GDĐT;
- Đăng Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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