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Ngày 23/9/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

Công văn số 3665/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, theo đó 

chủ đề là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, thời gian diễn ra 

từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020. 

Mục đích của việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 nhằm: 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; 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. 

Với chủ đề hành động 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: 

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 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; Truyền 

thông trên hệ thống thông tin cơ sở  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... 

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 2020; Tổ chức các cuộc 

thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 

các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu 

biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em nói chung. 

Sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu 



tuyên truyền cho cộng đồng.  Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển 

khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ 

trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong 

giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành 

động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm. 

 

* Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2020.  

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020.  

- Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em. 

  - Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với 

phụ nữ và trẻ em. 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.  

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19.  

- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.  

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.  

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.  

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm 

hại. 

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.  

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, 

xâm hại.  

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.  

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong 

lao động.  

- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục. 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối 

với với phụ nữ và trẻ em.  

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 

 

T.P 


