
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRUNG TÂM Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ CAO LÃNH  

–––––––––  

Số:           /KH -TTYT TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 6 năm 2022 
 

 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  

và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới  

năm 2022 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-TTYT ngày 07/4/2022 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh về việc triển khai công tác Bình đẵng giới và Chương trình 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030. 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TTYT ngày 21/3/2022 của Trung tâm Y tế 

Thành phố về việc thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục dân số và phát 

triển thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch Tập huấn kiến 

thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về giới, bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới giúp cho viên chức, cộng tác viên nắm được những nội 

dung cơ bản góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền vận động trong nhân 

dân, từng bước thai đổi nhận thức và hành động về giới, bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BÁO CÁO VIÊN 

 1. Nội dung 

 - Giới, bình đẳng giới; 

 - Luật bình đẳng giới; 

 - Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Hình thức  

Báo cáo bài trên Powerpoint 

3. Báo cáo viên 

Do Thạc sĩ Trần Thiên Giang, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh thực hiện. 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƢỢNG - KINH PHÍ 

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 10/6/2022. 
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2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

(Số 68, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 

3. Đối tƣợng: Viên chức phụ trách công tác dân số; 02 nhân viên y tế 

khóm, ấp. 

4. Kinh phí: Lồng ghép từ nguồn kinh phí hoạt động truyền thông Dân số 

và phát triển. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

- Chuẩn bị hội trường, máy chiếu, hậu cần phục vụ buổi tập huấn. 

- Phụ trách chuẩn bị nội dung và báo cáo buổi tập huấn. 

2. Trạm Y tế xã, phƣờng 

Mỗi trạm Y tế xã, phường mời 01 viên chức phụ trách công tác dân số và 

02 nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn dự buổi tập huấn đảm bảo số lượng 

tham dự đầy đủ.  

Trên đây là kế hoạch tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao 

Lãnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Trạm Y tế xã, phường;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website TTYT;  
- Lưu VT, HCTH.  

  

  

 

Trần Thiên Giang 
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CHƢƠNG TRÌNH 

tổ chức Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực  

trên cơ sở giới năm 2022 

(kèm theo kế hoạch số      / KH - TTYT ngày     tháng 6  năm 2022 

 của Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh) 

 
        
  

Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện 

13h30 - 13h45 Tiếp đón đại biểu Ban tổ chức 

13h45 - 15h00 

- Giới, bình đẳng giới 

- Luật bình đẳng giới 

 

Ths. Giang 

15h00 - 15h30 Giải lao  

15h30 - 16h30 
- Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

 
Ths. Giang 
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