
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 405/CĐYT-TCHC  

V/v triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

     Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

    

Kính gửi:   

    – Các phòng, ban, khoa, trung tâm; 

                                 – Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3784/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì bình 

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

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề 

cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia 

đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường 

quyền năng 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. Với ý nghĩa đó, UBND 

Tỉnh đã lấy chủ đề của Tháng hành động năm 2022 với nội dung “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” và thời gian thực hiện từ 

ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.  

Theo đó, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu: 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp các phòng, ban, khoa, trung tâm 

tuyên truyền, phổ biến công văn này cho toàn thể viên chức, người lao động biết 

nội dung, ý nghĩa của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; treo băng rôn tuyên truyền “Hưởng 

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

sở giới năm 2022”.  



2 

 

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phối hợp với Đoàn 

Thanh niên, Hội sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, phổ biến công 

văn này đến học sinh, sinh viên toàn trường biết.  

3. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ đăng công văn này và kèm biểu tượng 

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

sở giới lên Trang thông tin điện tử của Trường./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC (Khoa). 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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