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Số:        /SCT-VP 
V/v triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

 Kính gửi:  

 

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện Công văn số 4484/UBND-KGVX ngày 09/11/2022 của UBND 

tỉnh Phú Thọ và Kế hoạch số 1134/KH-SCT ngày 10/9/2021 của Sở Công 

Thương thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030. Để triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 từ ngày 15 tháng 11 

đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 với chủ đề “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” có hiệu quả, Lãnh đạo Sở yêu các phòng, ban 

thực hiện nội dung sau: 

1. Triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2022 phải tuân 

thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, phù 

hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. 

2. Đẩy mạng phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chủ đề, thông 

điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2022. Vận động toàn thể cán 

bộ, CCVC ngành Công Thương chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện 

hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông 

xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội.  

3. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cán bộ, CCVC nữ 

tại cơ quan đang gặp khó khăn do hậu quả dịch COVID-19  

4. Căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo đánh giá công tác triển khai về thực 

hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới năm 2022 của phòng, đơn vị mình gửi về văn phòng trước 14h ngày 

10/12/2022.  

5. Văn phòng Sở  

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2022 của đơn 

vị. Chạy khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử với nội dung:  

“Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” 



- Tổng hợp báo cáo của các phòng, đơn vị thuộc Sở gửi Sở Lao động, 

thương binh xã hội 

6. Trung tâm Khuyến công và TVPT Công Thương 

- Thực hiện tuyên truyền nội dung triển khai Tháng hành động năm 2022 

của cơ quan trên Website của ngành.  

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Công 

Thương Phú Thọ. Yêu cầu các phòng thực hiện nghiêm các nội dung trên/. 

 

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Việt Phương 
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