
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:           /SLĐTBXH-BTXH&TE 
 

V/v Chương trình phát động Tháng 

hành động vì bình đẳng giới năm 2021 

trên Đài PT-TH Đà Nẵng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

            - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; 

           - UBND các quận, huyện; 

                     - UBND các xã, phường. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND thành phố về 

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

cơ sở giới năm 2021; UBND thành phố thực hiện Chương trình phát động “Tháng 

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

năm 2021” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng vào các khung giờ sau đây: 

- Lúc 09 giờ 30 phút ngày 13/11/2021 trên kênh Danangtv1; 

- Lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/11/2021 trên kênh Danangtv1; 

- Lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/11/2021 trên kênh Danangtv1. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan tham mưu tổ chức Chương trình 

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

cơ sở giới năm 2021) đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; UBND quận, huyện; UBND xã, 

phường phổ biến rộng rãi cho cán bộ, nhân dân quan tâm đón xem Chương trình phát 

sóng trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 theo thời gian trên.  

  2. Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, 

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền sự kiện trên đến nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Đây là nội dung quan trọng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, với mục đích tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình 

và xã hội 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 trên cơ 

sở giới trên phạm vi toàn thành phố. 

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, địa phương quan 

tâm thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (báo cáo); 

- Cơ quan Báo, Đài; Cổng TTĐT TP; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, BTXH&TE.      
 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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