
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH GIA  LAI Dc Ip - Tir do - Hanli phác 

S6:oM37KH-UBND Gia Lai, ngàyoJ tháng 9 nám 2019 

KE HOACH 
Trin khai Tháng hành dng vi Binh ding giói và phông, 

chng bo lire trên co sO giói näm 2019 

Can cü QuyEt djnh s6 1696/QD-TTg ngày 02/10/2015 cüa Thu ttrOng ChInh phü 
phé duyt Chuang trInh hành dng quôc gia ye BInh dang giài giai don 2016 — 2020; 
Quyêt djnh so 1464/QD-TTg ngày 22/7/2016 cUa ThU tuàng ChInh phU phê duyt Dê an 
"Phông ngra và irng phó vài bao  hrc trên c sâ giâi giai don 2016 — 2020 Va tam nhIn 
den nàm 2030':;  Quyêt djnh so 742/QD-UBND ngày 07/10/2016 cUa Uy ban nhân dan 
tinh Gia Lai ye vic Ban hành Ké ho?ch hành dng bInh dang giâi tinh Gia Lai giai 
doan 2016-2020; 

Thirc hin Cong vAn s6 33041LDTBX1-I-BDG ngày 06/8/2019 cUa B Lao dng - 
TB&XH ye vic huàng dn triên khai Tháng hành dng vi bInh dang giài và phông, 
chông bo 1rc trén ca so giOi nAm 2019, Uy ban nhân dan tinh Gia Lai ban hành Kê 
hoach triên khai Tháng hành dng vi bInh dang giOi và phông, chông bo 1rc trên cci sO 
giOi näm 2019 trên da bàn tinh (sau day gçi tat là Tháng hành dng), ci the nhu sau: 

1. Mtic dIch, yen cu 
1. Miic dIch * 

- Thu hUt sir quan tAm, dê cao vai trô, trAch nhim và tmnh chU dng tham gia 
hành dng cUa cAc cA nhAn, gia dInh, cong dông, Ca quan, to chüc trong vic phông, 
chông bo Iirc và xAm hi ph nf và tré em. 

- DAy mnh phô biên, tuyên truyên, giáo dic pháp lut ye bInh dang giOi Va 
phOng chông bo 1rc trén Co sO giOi, vn dng toàn xA hi tich crc hành dng nhãm 
thirc hin hiu quA hcin các chInh sách, chi.rang trInh ye bInh dang giOi và phông, chông 
bo lrc trén Co sO giOi. 

- Tang cu&ng giáo dc kién thrc, k5' nAng tir bAo v, tir phông ng&a bao lirc, xâm 
hi cho ph nü và tré em, cho cha, mc, các thành viên gia dinh, ngui lam cong tác bInh 
dang giOi và bAo v, chAm soc tré em. 

- Giãm thiu, tiên tOi châm dth tInh trng bao lirc, xâm hi dôi vOl phi ni và tré 
em; dAy mnh con$ tác phông ngra, phát hin và ngAn chn, xcr 1 kjp thai cAc vi1 vic 
bo lrc xAm hi dôi vOi phi n và tré em; lAm rö trách nhim cUa các Co quan, to chüc 
có lien quan. 

2. Yêu cu 
Các hot dng cUa Tháng hAnh dng cAn &rçic to chCrc thiêt thirc, hiu quA, tiêt kim; 

lông ghép vOl các si,r kiin khAc d t?o  hiu 1rng ye truyên thông. ChU trQng cac hot dng 0 
cAp cong  dng, nhât là vUng sâu, vUng xa, viing cO nhiêu dông bAo dAn tc thieu sO. 

II. Chü d, thông dip vA thôi gian thrc hin 
1. ChU d: "Châm di:rt bo 1rc dôi vOl ph n và tré em". 
2. Thôi gian thtrc hin: T& ngày 15/1 1/20 19 den ngày 15/12/20 19. 
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III. Các hot dng chinh 
1. T chirc U phát dng Tháng hãnh dng 
- Cap tinh: Giao Sâ Lao dng - TB&XH chü tn phôi hcip vài Sâ Van hóa, The 

thao va Du ljch, HOi  Lien hip Phi nü tinh, UBND thành phô Pleiku và các ngành lien 
quan t chüc U phát dng Tháng hành dng vão ngày 15/1 1/2019 tai  thành phô Pleiku. 

- CAp huyn: Can cCr vào tInh hInh thirc té cüa dla  phwing U' ban nhân dan các 
huyn, th xA, thành phô t6 chüc U phát dng Thang hành dng. 

2. Các hoat dng trin khai trong Tháng hành dng - 
Các sâ, ban, ngành, doàn th cap tinh và UBND cap huyn huâng dan các ca 

quan trijc thuc và ph61 hcip vài các ca quan lien quan tnién khai các hoat dng trong 
Tháng hành dng nAm 2019 t?i  &m vi vàdja phirang cv the: 

- To chCrc tuyên truyên ye chü dê, các thông dip vã các hoat dng cUa Tháng 
hành dng tren các phucmg tin thông tin dai  chüng; treo bang rOn, khâu hiu, pano, áp 
phich tuyên truyên. 

- T chc các din dan dôi thoai, tQa dam, tp huân, gp mt và biéu ducing 
nhithg diên hInh, diem sang và cá nhân tiêu biêu tron cong tác phông chong bao  krc 
trên co sâ giài cap tinh, tO chirc giao km vAn ngh. the thao ye các ni dung lien quan 
den chci dê cUa Tháng hành dng nAm 2019 tai cap huyn, thj xA, thành phô; huy dng 
cac nguôn 1rc h trçi nan  nhán bj bao  1rc, ph nt có hoàn cãnh khó khAn. 

- Tang cithng to chüc các doàn kiëm tna lien ngành vi sj tiên bO cüa ph nü và bInh 
dang giài ti các cci quan, don vj và dja phucing tnong thyi gian diên ra Thang hành dng. 

- Viêt các tin, bài ye hoat dng triên khai Thang hãnh dng vi bInh dang giài và 
phông chông bao  1irc trén co s& giâi nArn 2019 dé dang trên website cüa So Lao dng - 
Thuong binh va Xã hi, UBND các cap. To chirc các cuOc thi ye chü dê cüa Tháng 
hành dng (thi tim hiéu pháp luçt, thi sang tác, thi san kháu hóa, h3i diên tuyên truyên 
vien gidi, giao lu-u van ngh, the thao...) d da dng hóa tài 1iu, hInh thCrc tuyên truyên 
ye bInh dAng giài và phông, chông bao  1c dOi vài ph ni và tré em cho cong dông. 

IV. Kinh phi thrchin 
- Cap tinh: TLI nguôn kinh phi cIA phân khai cho hoat dng bInh dang giri Va vi sij 

tien b ph nU nAm 201?  do So Lao dng - TB&XH 9uãn l. DOi vOi hoat dng tai  các 
sO, ngành, cac don vj can quan tam, chü dng can dôi nguOn kinh phi duçic giao nAm 
2019 dé triên khai thrc hin. 

- Cap huyn: Chü dung can dOi nguôn ngãn sách cap huyn và huy dng them 
nguOn hrc xA hi dê trien khai Tháng hành dng tai  dja phwing. 

- Thy vào tinh hInh kinh tê - xA hi ma các dja phi.wng có t1i hra ch9n t chCrc 
các hoat dng phü hcip dê hirOng Crng Tháng hành drng. 

V. To chirc thirc hin 
1. S& Lao dng — Thirong binh va Xã hi 
- Chü tn, phôi hçrp vOi các ngành lien quan trin khai các ni dung phát dng 

Tháng hành dng duçvc quy djnh tai mvc III cUa Ké hoach nay. 
- Theo dOi, tong hcip vic thirc hin các hoat dng Tháng hành dng; báo cáo 

UBND tinh, B Lao dng — Thi.rcing binh và XA hi theo quy dnh. 
2. S& Giáo dyc và Dão to 
- Tang cirOng chi dao  cong tác tuyên truyên, giáo dvc,  phô bien kin thrc v thirc 

hin bInh dang giOi cho hçc sinh, sinh viên, can bO quãn l giáo dye,  giáo vien trong 
tnrOng hQe, trong các co sO giáo dc. 
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- Huy dng sr tham gia cCia các ngành, các cap thirc hin Co hiu qua các giái 
pháp hn che tmnh tr.ng hQc sinh bO hoc, dc bit là hQc sinh nft. iJ'u tiên h trçl h9c 
bng, trçi cap khO khAn cho dôi ftrcrng h9c sinh n. 

3. S& Y t 
Tuyên truyn nâng cao nhn th(ic trong giài nt, dc bit là di ngil can b Nganh y 

tê quan tam sCrc khOe phi ntr va thirc hin kê hoch hOa gia dInh; triên khai các bin pháp 
giãm thiêu mat can bang giài tInh khi sinh, tuyën truyën, Ui van, nang cao nhn thrc phong 
ngra lay nhiêm HI V/AIDS; to chrc các hot dng cham sOc src khOe sinh san cho phi nü 
ti cong dOng, dc bit là phi nü a vüng sâu, vüng xa, vüng dan tc thiêu so. 

4. Cong an tinh 
Tang cithng si chi do, huàng d.n thc hin cOng tác bInh dang giâi và phOng 

chông bo 1ic trên ca si giài nAm 2019 trong các dcin vj trrc thuc. PhOi hqp vài cac cci 
quan CO lien quan xây drng và triên khai thic hin các hot dng phOng, chông ti 
phm buôn ban ngi.r&i. 

5. Sô Van hOa, Th thao và Du llch 
Phôi hcip vài các ngành cO lien quan triên khai Tháng hành dng; triên khai cong 

tác tuyên truyen phOng, chông bo lrc trén cci sà giài và buôn ban ngu&i, mO hmnh xAy 
dirng sCra dM quy uàc, hucing uôc dam bão nguyen tAc bInh däng giài; nhân rng cac mô 
hInh thành cong. 

6. S& Thông tin và Truyn thông 
- Chi dao  các cci quan báo chi trén dla  bàn tinh tuyen truyên ye binh dang giâi 

trên các phucing tin thông tin di chüng. 
- Chi do Dài Truyên thanh - Truyên hinh các huyn, thj xã, thành phO tang so 

krcing tin, bài và thai lucing phát song, chi tr9ng nOi  dung tuyên truyên nhäm nâng cao 
nhán thCrc, thay dôi hành vi. day hii Ui urâng djnh kién giâi, dày ku tinh trng bo Iirc 
trên cci sâ giâi, trong dO CO van dé châm dth bao  hrc dôi vâi ph ni và tré em. 

7. Báo Gia Lai, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh 
Tang th&i lucing phát song, so h.rcmg bài viêt và nâng cao chat hiçxng tuyen truyén 

ye binh dang gi&i trong chucing trInh, chuyên trang, chuyên mltc; phôi hçip ho trçi xây 
durng chuyên m1Ic tuyên truyên Tháng hành dng. 

8. Các s&, ban, ngành cp tinh 
Trong phm vi chtrc nAng, nhim vii cüa mInh, tham gia triên khai Tháng hành 

dng vI binh dang giâi và phông, chông bo 1rc trên cci sâ gici nAm 2019; dy mnh 
cOng tác tuyên truyên, giáo dic nhAm nâng cao nhn thüc ye bInh dang giài trong to 
chrc mInh. 

9. Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph 
- Xây drng ké hoach, to chüc triên khai Tháng hành dng vi bInh dang giài và 

phOn, chOng bao  lrc trên cci sâ giOi nAm 2019 ti cci sa; dánh giá tong kêt, khen thuing 
các to chüc và cá nhân CO thành tIch xuât sac trong vic thirc hin Tháng hành dng vI 
bInh ding giâi và phOng, chOng bao  lirc tren cci s& giài nAm 2019. 

- H trçv kinh phi cho các hot dng Tháng hành dng vi bInh däng giài và phOng, 
chông bo lrc trên cci sa giài nAm 2019 tai dja phucing. 

- Riêng UBND thành ph6 Pleiku: 
+ Ch;u trách nhim chi do các phong, ban chrc nang và UBND các xA, phi.räng 

trên dja bàn Cu 200 ngu&i là cOng chcrc, viên chcrc, ngtr1i lao dng; Doàn vien Thanh 
niên; hçc sinh các tru&ng THCS trên dja bàn thành phO Pleiku tham dir L phát dng 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

c UTICH 

Tháng hành dng vi binh dâng giài và phông, ch6ng bo luc trén ca sâ giâi nAm 2019, 
dir kién to chirc vào ngãy 15/11/2019 tai Hi trucing 2/9, so 02 Hoàng Hoa Thám, TP. 
Pleiku, tinh Gia Lai. 

+ Bô trI cong chCrc, tong phii trách di dê theo dOi, quâri 1 các em tham dr ngôi 
theo timg khôi hoc dan vj. 

+ Bô trI lirc luqng báo v an ninh trt ttr nai diên ra Lê phát dng. 

10. D ngh Uy ban Mt trn t qu6c Vit Nam tinh vã các Hi doàn tb 
thuc tinh 

- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh: Tang ci.thng chi dao  các to chrc thành 
viên trong phm vi, chrc nàng, nhim vi cüa minh tham gia, hrning Crng tIch circ Tháng 
hành dng vi bInh d.ng giài và phông, chong bao  1rc trên ca si giài nArn 2019. 

- Các Hi doàn the thuc tinh: Tang cuäng chi do, huang dan to chirc tuyên 
truyên, din dan, t9a dam, nói chuyn chuyên dé ye bInh dang giài, phOng, chong bo 
1c gia dInh tai  cong dông, các cãu 1c b, dja chi tin cy trong cong  dOng. 

VI. Ch d báo cáo 
Các sâ, ban, ngành; UBND các huyn, thj xA, thành pho; Uy ban Mt trn To 

quôc Vit Nam tinh và các hOi  doàn the thuOc tinh triên khai thrc hin Tháng hânh dng 
vi bInh dang gi1i và phang, chông bo 1irc trên Ca sâ giâi nãm 2019; báo cáo két qua 
hoat dng cho UBND tinh thông qua Sâ Lao dng - TB&XH (cot quan Thzthng trzrc Ban 
Vi Sw tiên b3 czki phy nfr tin/i); So 10 Hai Ba Trung, TP. Pleiku, tinh Gia Lai; SDT: 
0269.3823.262; dja chi email: treemgialaigmail.com  trucc ngày 20/12/20 19. 

Trong qua trinh thrchin, nu có kho khän, vuàng mac, các dan vj báo cáo v 
Si Lao dng - TB&XH dê tong hçp, trinh UBND tinh xem xét, chi dao./.'%nt'— 

No'i nhn: 
- Bc Lao dng-TB&XH (báo cáo) 

- TTr.Tinh üy, TTr.HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- Các sâ, ban, ngãnh cüa tinh; 
- Các hti, doàn the thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành ph& 
- Báo Gia Lai; Dài PT-TH tinh; 
- CVP, các PVP IJBND tinh; 

- Ltru VT, KTFH, 1TfH, KGVX.h KPã Thuyên 
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PH1JLVC 
tuyên truyn hirông frng Tháng hành dng vi bInh dáng giói 

jIphông, chng bio hrc trên co s& giói näm 2019 

m theo K hogch s:oU39KH-UBND ngàyo?flháng j nãm 2019 
cza U ban nhán dan tinh Gia Lai,) 

I. Chü d Thäng hành dng: 

"Chám düi bgo Irc dái vó'iphy nfr và Ire em" 

II. Các khu hiu, thông dip truyn thông: 

1. Htr&ng frng Tháng hành dng vi bInh ding giài và phông, chng bao  1c trên Ca 
si giài nAm 2019. 

2. Hrâng rng ngày qu6c t xóa bó bao  h,rc d6i vài ph n& 25/11/2019. 

3. BInh dâng giâi là chia khoá d chm dtrt bao  1irc d61 vài ph nft va tré em. 

4. Chü dng phông ng&a và üng phó vài bao  1rc, xâm hal  tInh diic d61 vâi phii nü 
Va tré em. 

5. ChAm dth bao  hrc, vun dp yêu thiicmg. 

6. ChAm dth bao  lirc di vOi phi nü và tré em. 

7. Hay hành dng, dO cO th là ngu&i than cüa ban. 

8. HAy t cáo hành vi bao  1rc, xâm hai  tInh dic phi nü và tré em. 

9. HAy hành dng vi cong  dng an toàn, bInh dâng, không bao  1rc, xâm hal tinh thic. 

10. HAy hành dng d chm dirt xâm hai  tinh dic phi n và tré em. 

11. Im 1.ng không phãi là cách d bão v bàn than và nhân bi xâm hal. 

12. Xâm hai  tmnh dic phi nU và tré em là ti ác nghiem trQng. 

13. QUAy r61 tInh di,ic ti nai lAm vic can trâ si,r tham gia cüa phii n trong lao dng. 

14. HAy t cáo khi bj qUAy ri tinh dc. 

15. Pháp 1ut nghiêm trj mi hAnh vi bao  1irc, xâm hal,  quAy r6i tinh dc d6i vàl 
vài ph n vA tré em. 

16. HAy len ting khi bj bao  hrc. Mci ngithi s giUp ban! 
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