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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới  

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 1696/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2016 - 2020, trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được 

giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (Tháng hành động) từ ngày 15/11 đến 

ngày 15/12 hàng năm. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và chủ trì triển khai Tháng hành động năm 

2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.  

Trên cơ sở báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, 

thành phố và thông tin từ các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động năm 2019 như sau:  

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Tháng hành động 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai Tháng hành 

động một cách đồng bộ và hiệu quả, cụ thể: 

- Công văn số 991/LĐTBXH-BĐG ngày 13/3/2019 về việc phối hợp tổ 

chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2019. 

- Công văn số 3304/LĐTBXH-BĐG ngày 06/8/2019 về việc hướng dẫn 

triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2019. 

- Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 về việc phê duyệt 

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2019. 

Trên cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch/ hướng 

dẫn và triển khai các hoạt động ở các cấp, tổ chức lễ phát động/ hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động ở cấp tỉnh, huyện, xã. Có khoảng 15 tổ chức quốc 

tế, đại sứ quán các nước và tổ chức phi chính phủ đã xây dựng kế hoạch, triển 

khai và hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động.  
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lồng ghép truyền thông về tháng 

hành động trong một số hội thảo, tập huấn định hướng truyền thông cho cán bộ 

địa phương, bộ ngành và cung cấp thông tin về Tháng hành động trước thời điểm 

diễn ra Lễ phát động Tháng hành động cho đội ngũ phóng viên báo chí. 

2. Công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động cấp 

quốc gia và các sự kiện bên lề 

Việc lựa chọn chủ đề“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” tiếp 

tục khẳng định tầm quan trọng của việc huy động sự tham gia đồng bộ, cùng 

vào cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người 

dân trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trong việc thực 

hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và cam kết về một cộng đồng an 

toàn, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.   

Bên cạnh việc sử dụng logo và các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông 

như các năm trước, trong năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tổ chức các cuộc thi, xây dựng, bổ sung các thông điệp truyền thông nhấn mạnh 

đến việc phòng ngừa và ứng phó với hành vi xâm hại tình dục, quấy rối tình dục 

đối với phụ nữ và trẻ em; thiết kế bộ mẫu các sản phẩm truyền thông cho Tháng 

hành động, bắt kịp với một số xu hướng truyền thông mới. 

Ngày 09/11/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại thành phố 

Quảng Ngãi. Lễ phát động đã thu hút được sự tham gia của hơn 700 đại biểu là 

đại diện lãnh đạo và cán bộ của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh 

Quảng Ngãi, đại diện một số các tỉnh, thành phố (Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình 

Định, Gia Lai…), các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ trong 

nước và quốc tế, các địa phương, sinh viên và phóng viên các cơ quan thông tấn 

báo chí. Lễ phát động Tháng hành động năm 2019 đã mở đầu cho một chiến 

dịch truyền thông cấp quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới được tổ chức lần thứ tư ở Việt Nam.  

Hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động, một chuỗi các sự kiện bên lề 

cũng đã được diễn ra, bao gồm: Sáng ngày 09/11/2019, tại Nhà văn hóa Lao 

động tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã tổ chức hoạt 

động biểu diễn nhảy Flashmob cho hơn100 thanh niên, sinh viên; thi vẽ tranh cổ 

động về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; các đại biểu tham dự Lễ phát động 

đã cùng diễu hành đi bộ qua các tuyến phố trung tâm của thành phố Quảng Ngãi 

để truyền tải rộng rãi thông điệp “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” 

tới mọi tầng lớp nhân dân; Plan International tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới trong học đường và nơi công cộng tại trường Trung 

học cơ sở Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, Toạ đàm về vai trò tiên phong của 

nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi… 
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3. Kết quả triển khai các hoạt động   

3.1. Hoạt động hưởng ứng của các bộ, ngành, cơ quan trung ương 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Với vai trò là cơ quan chủ trì triển khai Tháng hành động, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, 

phối hợp tổ chức Lễ phát động; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ cũng đã có công 

văn triển khai Tháng hành động trong toàn ngành1 với các hoạt động cụ thể như: 

- Tổ chức thi thiết kế bộ nhận diện các sản phẩm truyền thông cho Tháng 

hành động; sản xuất các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ 

cho các hoạt động của Tháng hành động; tái bản Sổ tay hướng dẫn triển khai 

Tháng hành động.  

- Lồng ghép, đẩy mạnh truyền thông về Tháng hành động tới cấp cơ sở, 

thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tập huấn, các mô hình2 hỗ trợ thúc 

đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại các địa phương 

được lựa chọn, thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về bình đẳng giới3. 

b) Các bộ, ngành, cơ quan trung ương 

Hưởng ứng Tháng hành động, các đơn vị bộ ngành cơ quan trung ương, các 

doanh nghiệp tập đoàn đã có nhiều hoạt động triển khai, tiêu biểu như: 

- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hợp tác với Đại học Flinders, 

Úc, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 

(UNWOMEN), Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực tổ 

chức sự kiện Bữa sáng Ruy băng Trắng với chủ đề “Nam giới tiên phong trong 

phòng, chống bạo lực đối phụ nữ và trẻ em” vào ngày 22/11/2019 tại Quảng Ngãi, 

thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; một số 

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của 

các hội viên trong cả nước. 

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Giao 

lưu nghệ thuật “Phụ nữ Quân đội tự tin tỏa sáng” vào ngày 05/12/2019 tại Hà 

Nội. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân 

dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ 

                                                           
1Công văn số 4616/LĐTBXH-VSTBPN ngày 30/10/2019 về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vào báo cáo tổng kết năm 2019. 
2Gồm có 10 mô hình Trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ về bình đẳng giới; 08 mô hình cơ sở trợ giúp 

nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới; 18 mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước 

ngoài; 06 mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; 63 mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại 

cộng đồng ở 63 tỉnh, thành phố; 11 mô hình Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ; 06 mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc 

làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp. 
3Đã tổ chức 03 đoàn thanh tra và 08 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ 

nữ tại 02 bộ, ngành, 09 địa phương. 
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nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh các hoạt động do Ban Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố 

cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. 

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong Công an nhân 

dân, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

giới, bình đẳng giới, tuyên truyền pháp luật, chính sách bình đẳng giới cho cán bộ, 

chiến sỹ qua nhiều hình thức phong phú; 100% Công an các đơn vị, địa phương có 

kế hoạch triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng hành động, nhiều 

thông điệp, hình ảnh truyền thông kêu gọi các bộ chiến sỹ cùng người dân chung 

tay chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đã được lan tỏa. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác 

bình đẳng giới nhằm hưởng ứng Tháng hành động vào ngày 19/9/2019, tại thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

- Ngày 14/11/2019 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Công 

Thương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với sự tham gia của Lãnh đạo 

Bộ, lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam và lãnh đạo các vụ, các đơn vị, 

đặc biệt là sự có mặt của các nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu làm công 

tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Công Thương. 

- Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng nhà 

nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” với sự tham dự của hơn 100 

đại biểu. 

- Ngày 15/11/2019, hưởng ứng Tháng hành động, Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam đã tổ chức Chung kết Hội thi “Tìm hiểu về luật bình đẳng 

giới”, thông qua việc trả lời các câu hỏi, xử lý tình huống, thi tiểu phẩm với hình 

thức sân khấu hoá. 

3.2. Một số kết quả chính từ các địa phương 

Thực hiện chỉ đạo từ trung ương, 100% các tỉnh, thành phố trên cả nước 

đã tổ chức Lễ phát động và triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động với kết quả cụ thể như sau: 

- Tổ chức chuỗi các hoạt động/ sự kiện bên lề Tháng hành động trong 

Tháng hành động như: Các hoạt động như hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, 

đối thoại chính sách, diễu hành, sự kiện âm nhạc đường phố, triển lãm tranh/ảnh, 

cuộc thi, chương trình giao lưu văn nghệ, diễn đàn cho công nhân, người lao 

động ở các khu công nghiệp... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại nhiều địa phương, các hoạt động được tổ chức 

từ cấp tỉnh đến cấp thôn, xã thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt người bao 

gồm cả cán bộ lãnh đạo và người dân tại cộng đồng, tiêu biểu như Sóc Trăng (tổ 

chức và lồng ghép truyền thông trong 18.333 cuộc với hơn 700.000 lượt người tham 

gia); Vĩnh Long (6.414 cuộc với 184.136 lượt người); Quảng Ninh (1.530 cuộc); 

Bình Phước (1.212 cuộc); Phú Thọ (1.201 cuộc); Quảng Ngãi (585 cuộc)... 
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- Phát triển, nhân bản bộ nhận diện Tháng hành động, các tài liệu/sản 

phẩm truyền thông như tờ rơi, tập san, pano, áp phích, áo, mũ, đĩa CD truyền 

thanh, sổ tay với các thông điệp về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở 

giới nhằm tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng, trong đó một số địa phương có 

số lượng phát hành rất lớn như Quảng Ninh (97.485 sản phẩm), Gia Lai (25.752 

sản phẩm), Phú Thọ (18.803 sản phẩm)... 

- Tích cực tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng từ trung 

ương đến địa phương, trong đó tập trung vào hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhiều 

địa phương đã xây dựng các chuyên mục và truyền thông tích cực trên báo, đài 

như Bình Thuận (12.474 lượt phát thanh), Quảng Ninh (5.580 lượt phát thanh), 

Bình Phước (962 lượt phát thanh)... Đặc biệt, tại một số địa phương, các nội dung 

tuyên truyền về bình đẳng giới đã được dịch ra các tiếng dân tộc thiểu số trên 

sóng phát thanh truyền hình tiếng dân tộc (Lào Cai, Gia Lai, Điện Biên…). 

- Cùng với các hoạt động truyền thông, các địa phương cũng chú trọng việc 

tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới và các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới như tặng nhà, 

tặng quà, học bổng, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất cho các nhóm đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; công tác kiểm tra, thanh tra về 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng được các địa phương tăng 

cường triển khai ở các cấp trước và trong Tháng hành động. Nội dung kiểm tra 

chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các chính sách, quy định về bình đẳng giới, 

các quy định đối với lao động nữ, công tác cán bộ nữ tại các địa phương, đơn vị. 

Một số địa phương tổ chức được nhiều đoàn kiểm tra như Đồng Tháp (565 

cuộc), Nghệ An (275 cuộc), Quảng Ninh (207 cuộc)... 

3.3. Hoạt động hưởng ứng của các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, cơ quan 

hợp tác phát triển các nước, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. 

- Tháng hành động đã nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ và phối hợp rất 

tích cực của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam trong việc tổ chức nhiều 

hoạt động quy mô lớn, tạo ra các hiệu ứng truyền thông tích cực trong Tháng 

hành động như Quỹ Dân số Liên hợp quốc4 (UNFPA), Cơ quan phụ nữ Liên hợp 

quốc5 (UN Women), UNICEF, UNODC, UNDP…  

- Các đại sứ quán, đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế cũng dành sự 

quan tâm đặc biệt cho Tháng hành động với các sự kiện hưởng ứng thể hiện cam 

kết mạnh mẽ của trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy 

thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới thực hiện 

thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 như KOICA, Đại sứ 

quán Úc, Canada, Ireland… 

                                                           
4Phối hợp để tham vấn những phát hiện ban đầu của Báo cáo điều tra về tình hình bạo lực tại Việt Nam, sản xuất 

các sản phẩm truyền thông, tổ chức các chuỗi sự kiện truyền thông, hội thi văn nghệ, tìm hiểu về phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới tại nhiều tỉnh, thành phố 
5Hội thảo người cha trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự 

kiện Bữa sáng ruy băng trắng, tổ chức Cuộc thi sáng tác truyện cổ tích hiện đại về bình đẳng giới, Hội thảo tham 

vấn, xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tập huấn cho giảng viên nguồn, thanh niên và nhóm người nổi 

tiếng về các nội dung phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục, bạo lực tình dục đối với phụ nữ nơi công cộng… 
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- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế là đối tác quan trọng 

trong việc triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng, sáng tạo về bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thu hút sự quan tâm lớn của cộng 

đồng, đặc biệt là giới trẻ, như Plan International, CSAGA, CCHIP, Care 

International, ChildFund Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Tình 

nguyện quốc gia, ISDS, CCIPH, SCDI, LIGHT, ISEE… 

4. Đánh giá chung 

- Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới lần thứ 4 đã được tổ chức thành công và nhận được sự tham gia, hưởng ứng 

tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thể hiện sự đồng thuận và cam 

kết mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc chung tay đấu tranh xóa bỏ bất 

bình đẳng giới và bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.  

- Số lượng hoạt động, số người tham gia tăng hơn nhiều so với năm 2018 

và các năm trước đây với tổng cộng gần 32.323 hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động đã được tổ chức trên toàn quốc (tăng gần gấp đôi so với năm 2018) 

với hơn 1.576.000 lượt người tham dự (tăng 1,43 lần so với năm 2018).  

- Các hoạt động, nội dung, thông điệp của Tháng hành động đã được 

truyền tải qua 202.413 ấn phẩm truyền thông; 21.390 lượt truyền thanh; gần 

3500 phóng sự, tin bài, chuyên mục trên sóng truyền hình, báo in, báo điện tử, 

bản tin, trang thông tin điện tử của các bộ, ngành và địa phương. Theo đó, hàng 

chục triệu người dân đã tiếp cận với các thông điệp của Tháng hành động ở 

trung ương và địa phương. 

- Sản phẩm truyền thông, công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng có hình thức triển khai đa dạng, bắt kịp xu thế, trong đó tăng 

cường các hình thức truyền thông trực tuyến (thi thiết kế truyện cổ tích hiện đại, 

truyền thông qua mạng xã hội TikTok,..), giảm số lượng các sản phẩm in ấn, 

tránh lãng phí, bảo vệ môi trường. 

- Công tác chuẩn bị, lựa chọn chủ đề, xây dựng kế hoạch và ban hành văn 

bản hướng dẫn được thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương; huy 

động được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức thành công Lễ 

phát động và các hoạt động bên lề hưởng ứng Lễ phát động, thực hiện tốt công 

tác truyền thông, tuyên truyền về Lễ phát động và các hoạt động trong Tháng 

hành động. 

- Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 

đã được nhiều địa phương triển khai nghiêm túc, tích cực.  
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Bên cạnh đó, việc triển khai Tháng hành động cũng gặp một số khó khăn, 

hạn chế như sau: 

- Ở một số địa phương, công tác chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc chưa được 

thường xuyên. Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương chưa dành sự quan tâm 

đúng mức cho công tác triển khai Tháng hành động. Công tác phối hợp liên 

ngành trong việc triển khai các hoạt động ở một số bộ, ngành và địa phương còn 

chưa chặt chẽ. 

- Việc phân bổ nguồn lực cho Tháng hành động còn hạn hẹp, chưa đáp 

ứng được yêu cầu, việc huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Tháng 

hành động ở nhiều địa phương còn khá hạn chế. Các sản phẩm, tài liệu truyền 

thông cho Tháng hành động vẫn chưa đầy đủ, đa dạng và đáp ứng kịp nhu cầu.  

- Sự tham gia của khối doanh nghiệp trong các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động còn chưa nhiều, hình thức chưa phong phú, do đó còn một số 

đối tượng là công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp chưa được tham 

gia, tiếp cận nhiều với các hoạt động của Tháng hành động. 

- Công tác tổng kết, báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động ở một số địa 

phương còn chậm, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, báo cáo Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, BĐG. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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