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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực  

trên cơ sở giới năm 2020 tại Bệnh viện Đà Nẵng 
 

 

Thực hiện Công văn số 4525/SYT- V  ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Y tế     à  ẵng về việc hưởng ứng  háng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; 

Bệnh viện  à  ẵng xây dựng Kế hoạch  ưởng ứng  háng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 tại Bệnh viện  à 

 ẵng như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- 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 phòng, 

chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, nhằm thực hiện hiệu quả các 

chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới. 

-  ăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại 

cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối 

với 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 trên cơ sở giới, 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 tình dục 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. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. 
 

2. Thông điệp:  
 

-  ưởng ứng  háng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2020.  

 

-  ưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020. 
 

-  ia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19. 

 

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

3. Thời gian thực hiện:  ừ 15/11/2020 đến 15/12/2020. 
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4. Đối tượng thực hiện:  oàn thể CBCCVC và người lao động và bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện, lực lượng bảo vệ tại bệnh viện. 
 

5. Các hoạt động 

-  hực hiện tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, 
người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về chủ đề của  háng hành động trên 

bảng Led thông báo tại tiền sảnh bệnh viện. 

-  ẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới bằng các phương tiện: băng rôn, bảng hiệu, 

Fanpage, Website… nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ 

nhân viên, bệnh nhân và người nhà người bệnh về bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới. 

-  Lồng ghép tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng  háng hành 
động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện, trong hoạt động của các đoàn thể như công 

đoàn, Ban nữ công,  oàn thanh niên. 

-  Ban  iám đốc, Ban chủ nhiệm khoa phòng phổ biến nội dung cả tháng 
hành động trong các buổi họp giao ban khoa, phòng và bệnh viện, tại các buổi sinh 

hoạt  ội đồng người bệnh tại khoa và bệnh viện. 

-  hực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện:  ảm bảo bình đẳng giới trong chăm sóc sức 

khỏe sinh sản; Chú trọng nâng cao nhận thức và vai trò của nam giới trong công 

tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, cam kết thực hiện bình đẳng giới, không lựa chọn 

giới tính thai nhi.  

- Có 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 chữa bệnh theo quy định tại  hông tư số 24/2017/  -BYT ngày 17/5/2017 

của Bộ   tế. 

-  ổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về chăm sóc, hỗ trợ y tế cho người bị 
nghi xâm hại tình dục theo hướng dẫn của Bộ   tế tại Quyết định số 3133/Q -

BYT ngày 17/7/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  hòng  ổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của bệnh 
viện trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể liên quan đến Kế hoạch này. 

 

2. Phòng Công tác xã hội liên hệ  oàn thanh niên, ban nữ công, Công đoàn 

bệnh viện để lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới trong các buổi sinh hoạt. 
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3. Phòng Hành chính Quản trị tiến hành chạy màn hình Led chủ đề và các 

thông điệp tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

tại để bệnh nhân và người nhà người bệnh dễ dàng nhận thấy nhất. 

4. Phòng Công nghệ Thông tin đăng bài tuyên truyền về bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lên Website Bệnh viện. 

5. Ban chủ nhiệm các khoa, phòng triển khai đầy đủ nội dung của Kế hoạch 

đến toàn thể CBVC, người lao động và người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa thực 

hiện  háng  ành động; Khi tiếp nhận các bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình, 

các khoa báo cáo cho lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng Công tác xã hội 

để có các hoạt động hỗ trợ giảm thiểu hậu quả đối với sức khỏe của người bệnh là 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

 rên đây là Kế hoạch  ưởng ứng  háng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 tại Bệnh viện  à  ẵng./. 

 
Nơi nhận: 

- Các Khoa, phòng; 

- Lưu: V ,  CCB. 

 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

                  Lê Đức Nhân 
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