
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

 phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

  

 

Thực hiện Công văn số 3917/LĐTBXH-BĐG ngày 03/10/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 

2022; Kế hoạch số 4677/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng 

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

năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham 

gia hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc 

đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái 

nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ 

nữ và trẻ em. 

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã 

hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Yêu cầu: Lễ phát động Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn 

vị.  

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2022: “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”.  

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
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III. TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Cấp tỉnh:  

a) Thời gian: Trong tháng 11/2022 (thời gian cụ thể sẽ có Giấy mời sau). 

b) Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận. 

(Địa chỉ: Số 02 Trần Ca, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

c) Thành phần mời tham dự: Khoảng 323 đại biểu (theo danh sách đính 

kèm).  

- Mời Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ 

trang tỉnh: 23 đại biểu; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh: 22 đại biểu; 

- Cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, 

lực lượng vũ trang tỉnh: 207 đại biểu (mỗi đơn vị 05 đại biểu); 

- Các huyện, thành phố: 21 đại biểu (mỗi huyện, thành phố 03 đại biểu 

gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và cán 

bộ, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố); 

- Đoàn viên, thanh niên: 50 đại biểu (gồm đoàn viên, thanh niên trên địa 

bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và học sinh Phổ thông trung học, sinh 

viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn): đề nghị Tỉnh đoàn mời; 

d) Nội dung, chương trình buổi Lễ phát động: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu phát động của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Hải; 

- Kết thúc Lễ phát động. 

2. Cấp huyện, thành phố: Tùy theo điều kiện của địa phương tổ chức Lễ 

phát động hưởng ứng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đặc biệt cần 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí thực hiện Lễ phát động trích từ 

nguồn kinh phí bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2022 phân 

bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hội trường, kinh phí, xây dựng Chương trình, 

kịch bản, tham mưu giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và các nội 

dung, điều kiện phục vụ Lễ phát động.  

 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ 

thuật tỉnh chuẩn bị Hội trường, chương trình văn nghệ phục vụ Lễ phát động. 

3. Đề nghị Tỉnh Đoàn: Phối hợp huy động lực lượng 50 đoàn viên, thanh 

niên tham dự Lễ phát động. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Hải: Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động. 

5. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và các huyện, 

thành phố: Cử cán bộ, công chức tham gia dự Lễ phát động đảm bảo đủ số 

lượng (theo phụ lục đính kèm) và gửi danh sách về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Bình đẳng giới - Bộ LĐTBXH; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh N.L. Biên; 

- Như mục V; 

- Các Sở, ban ngành và đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

         Nguyễn Long Biên 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số………./KH-UBND ngày       tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

    

STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

Số lượng 

người tham 

dự 

Ghi chú 

1 Sở Kế hoạch Đầu tư 05   

2 Sở Khoa học và Công nghệ 05   

3 Sở Giao thông Vận tải 05   

4 Sở Y tế 05   

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 05   

6 Sở Xây dựng 05   

7 Sở Tư pháp 05   

8 Sở Công thương 05   

9 Sở Tài chính 05   

10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05   

11 Sở Nông nghiệp và PTNT 05   

12 Sở Tài nguyên và Môi trường 05   

13 Sở Nội vụ 05   

14 Sở Thông tin và Truyền thông 05   

15 Sở Lao động - Thương binh và XH 05   

16 Ban Dân tộc 03   

17 Đài Phát thanh &Truyền hình tỉnh 05   

18 BQL các khu Công nghiệp tỉnh 03   

19 Thanh tra tỉnh 05   

20 Bảo hiểm xã hội tỉnh 05   

21 Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh 03   

22 Liên đoàn Lao động tỉnh 05   

23 Tỉnh Đoàn 05   

24 Liên Minh Hợp tác xã  05   

25 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 05   

26 Hội Nông dân tỉnh 05   

27 Kho bạc Nhà nước tỉnh 05   

28 Cục Thuế tỉnh 05   

29 Ngân hàng Nhà nước 05   

30 Cục Thống kê  05   
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31 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 05   

32 Toà án nhân dân tỉnh 05   

33 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 05   

34 Công an tỉnh 05   

35 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 05   

36 Bưu điện tỉnh 05   

37 Điện lực tỉnh 05   

38 Ngân hàng Công thương 05   

39 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển 05   

40 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 05   

41 Ngân hàng Chính sách XH tỉnh 05   

42 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 05   

43 UBND huyện Thuận Bắc 03  

44 UBND tp. Phan Rang-Tháp Chàm 03  

45 UBND huyện Ninh Sơn 03  

46 UBND huyện Ninh Hải 03  

47 UBND huyện Ninh Phước 03  

48 UBND huyện Bác Ái 03  

49 UBND huyện Thuận Nam 03  

 Tổng cộng 207  
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