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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày09 tháng 11 năm 2020

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

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các bệnh viện tư nhân, Bộ, ngành trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 6819/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành
phố Đà Nẵng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, cụ thể như sau:
- Mục đích, yêu cầu:
+ Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham
gia hành động của các 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 và thực hiện hiệu quả các
chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ
sở giới.
+ Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm
hại cho 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 đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực
diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
+ Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm,
tuân thủ các quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch
COVID-19; lồng ghép các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, chú trọng
các hoạt động ở cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
- Thời gian: từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.
- Thông điệp và bộ nhận diện truyền thông: Đính kèm.
Để hưởng ứng Tháng hành động, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động bằng
nhiều hình thức phù hợp: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, truyền thông xã
hội qua các trang thông tin điện tử, các kênh xã hội,…
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2. Lồng ghép tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành
động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, trong hoạt động của các đoàn thể như Công
đoàn, Ban nữ công, Đoàn thanh niên,…
3. Thực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe.
4. Các cơ sở khám, chữa bệnh
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm thiểu hậu quả đối với sức khỏe của
người bệnh báo cáo là nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện tiếp nhận, chăm sóc y
tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày
17/5/2017 của Bộ Y tế.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về chăm sóc, hỗ trợ y tế cho người
nghi bị xâm hại tình dục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3133/QĐBYT ngày 17/7/2020.
5. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
chủ trì, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan triển
khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu chuyên môn về tỷ số giới tính khi sinh, tỷ suất
tử vong mẹ, tỷ lệ phá thai, tỷ lệ phụ nữ đẻ được xét nghiệm sàng lọc HIV trước và
trong thời kỳ mang thai.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo
kết quả về Sở Y tế (thông qua Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 20/12/2020 để
tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Bộ Y tế (để báo cáo);
UBND thành phố (để báo cáo);
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
BGĐ Sở Y tế;
Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
Công đoàn Văn phòng Sở Y tế;
Lưu: VT, NVY.
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