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V/v 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Bình Thuận, ngàyM tháng 11 năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo 
các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5654/BGDĐT-TCCB ngày 27/10/2022 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực ừên cơ sở giới năm 2022 (viết tắt là 
Công văn số 5654); Kế hoạch số 3784/KH-UBND ngay 09/11/2022 của UBND 
tỉnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (viết tắt là Kế hoạch số 3784); Sờ Giáo dục và 
Đào tạo yêu cầu Hiệu tniỏng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các phòng Giáo 
dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn xã huyện Phú Quý 
triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Công văn số 5654 và Kế hoạch số 
3784 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ừong các cơ sở giáo 
dục thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp; đồng thòi, tiếp tục tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 814/KH-SGDĐT ngày 08/4/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của Phụ nữ ngành Giáo dục năm 2022 (đính kèm Công vãn sổ 5654 và Ke hoạch 
sổ 3784, kèm các phụ ỉục 1,2,3).

2. Chỉ đạo Ban VSTBPN cơ sở phổi hợp vói các tổ chức đoàn thể trong 
đcm vị và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng 
hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 
năm 2022 theo các nội dung yêu cầu tại Công văn sổ 5654 và Ke hoạch số 3784; 
đồng thòd, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

3. Báo cáo kết quả việc ừiển khai thực hiện Tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó vói bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 {theo 
Phụ ỉục 3) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ và Quản 
lý chat lượng giáo dục, email: phongtccb.sobinhthuan@moet.edu.vn) chậm nhất
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ngày 17/12/2022, để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và ƯBND tỉnh 
theo đúng thời gian quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưỏfng các đon vị trực thuộc Sở, 
Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và Phòng 
Văn xã huyện Phú Quý triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy 
định./. ^

Nơi nhận:
-  Như frên;
- UBND tùih (để b/c);
-BanVSTBPNcơ

quan Sờ (thực hiện);
- ƯBND các huyện, thị xã, 

thành phố (để biết, c/đ);
- Lưu: VT, TCCB&QLCLGD(Hiệu03)^
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