
 

 

 

 
     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 6/2                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
          Số: 104 /KH-TH P6/2                     Phường 6, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 
trong nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 

Thực hiện Kế hoạch số: 36/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và 
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Cà Mau giai đoạn 2021-
2025; 

Trường Tiểu học Phường 6/2 xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chương trình 
phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường giai đoạn 2021 – 
2025 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 
1. Mục đích: 

Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
học sinh về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình. 

Xác định cụ thể công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của 
nhà trường, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính 
liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình. 

2. Yêu cầu 
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, giúp các mục tiêu của Chương trình đến 
được với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà 
trường. 

Nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng và từng thời điểm, 
đảm bảo sự đồng đều trong nhận thức và tiếp thu pháp luật. 

Công tác tuyên truyền kết hợp, lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch, Đề án 
khác đang được triển khai thực hiện tại đơn vị để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các 
nguồn lực. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp: 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Chương trình 

phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

* Về nội dung: tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Bình 
đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 



 

 

 

28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số: 212/LĐTBXH-
BĐG ngày 26/01/2021 của Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 
2021 - 2025.  

* Về hình thức: 
- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với các hoạt động giảng dạy, hoạt động ngoại 
khóa, chính khóa phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

- Lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. 
- Các hình thức phù hợp khác. 
Thời gian thực hiện: hàng năm. 
2. Công tác trợ giúp pháp lý 
Tăng cường công tác thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của của cơ quan 

chuyên môn về trợ giúp pháp lý để các nạn nhân có thể chủ động yêu cầu giúp đỡ khi 
cần thiết, đặc biệt là các đối tượng là phụ nữ, trẻ em. 

Thời gian thực hiện: hàng năm. 

III. Tổ chức thực hiện  
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đến toàn thể Cán 

bộ, giáo viên, nhân viên; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (qua ông 
Phan Lập Đức) theo định kỳ hàng năm: 06 tháng (trước ngày 28/5) và báo cáo năm 
(trước ngày 25/11), bằng email theo địa chỉ: lapducphan@gmail.com. 

- Báo cáo đột xuất những vấn đề phát sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thành phố (qua Chuyên viên phụ trách cấp học) để tổng hợp báo cáo. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới của trường Tiểu học Phường 6/2 giai đoạn 2021-2025, 
yêu cầu các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trong 
kế hoạch./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
- Các thành viên trong nhà trường;  
- Lưu: VT.  
 
 
 
         Phạm Thị Yến Hồng 
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