
BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 5066/BXD-TCCB 

V/v triển khai Tháng hành động                  
vì bình đẳng giới và phòng, chống 
bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng 

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2016 – 2020 và Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG ngày 23/9/2020 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai “Tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” (sau đây gọi tắt là 
Tháng hành động), Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Tháng hành động năm 
2020 với nội dung như sau: 

           - Chủ đề Tháng hành động năm 2020: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em”. 

        - Thời gian: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020. 

          - Nội dung hoạt động, bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông: 
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn 
bản số 3665/LĐTBXH-BĐG ngày 23/9/2020 về việc triển khai Tháng hành động 
vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (sau đây gọi 
tắt là Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG). 

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Tháng hành động theo 
nội dung hướng dẫn trên và báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục 3, 
Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG) về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) 
trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (để b/c); 
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (để b/c); 
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để bc); 
- Lưu: VT, Vụ TCCB (L2). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 

 

 
Nguyễn Văn Sinh  



PHỤ LỤC 1 
Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới  

và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 
(Kèm theo Công văn số 5066/BXD-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2020) 

 

 I. Chủ đề tháng hành động 

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” 

 II. Các khẩu hiệu, thông điệp truy ền thông 

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2020. 

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

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

4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối 
với phụ nữ và trẻ em. 

5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 

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

7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương. 

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

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

10. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại. 

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

12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, 
xâm hại. 

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

14. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ 
trong lao động. 

15. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục. 

16. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục 
đối với với phụ nữ và trẻ em. 

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

           III. Bộ nhận diện truy ền thông của Tháng hành động 

           Các cơ quan, đơn vị tham khảo Bộ nhận diện truyền thông của Tháng 
hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; các tranh 
cổ động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các tài liệu 
tuyên truyền khác trên website của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn./. 



PHỤ LỤC 2 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới 
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

(Kèm theo Công văn số 5066/BXD-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2020) 
 

            I. Tổ chức thực hiện 
1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai 
2. Phát động Tháng hành động 
3. Nội dung hoạt động đã triển khai 
4. Kinh phí tổ chức 
II. Đánh giá chung  
1. Những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm 
2. Những khó khăn, tồn tại 
3. Kiến nghị, đề xuất 
III. T ổng hợp số liệu 
Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,  

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 
1. Tổ chức phát động và các hoạt động hưởng ứng, kiểm tra, giám sát... 

STT Hoạt động Số cuộc/ 
đoàn 

Số người tham gia Cấp tri ển khai 
Nam Nữ 

      

      

 
2. Kết quả truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông 

tin cơ sở 

STT Nội dung Số lượng Số người ti ếp cận Cấp tri ển khai 
Nam Nữ 

      

      

 
3. Sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông 

 

 

STT Sản phâm Số lượng Số người ti ếp cận Cấp tri ển khai 
Nam Nữ 
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