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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mang Yang, ngày 09 tháng 6 năm 2020

V/v hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức
các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt
Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 963/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 02 tháng 6 năm
2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “V/v hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức
các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020”.
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn và triển khai một số nội dung công tác
tuyên truyền cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của
Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng
ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
2. Tuyên truyền ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.
Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về
bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em; thực
hiện nếp sống văn minh, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn
mới; tập trung tuyên truyền bằng các hình thức trọng điểm vào dịp ngày Gia đình
Việt Nam 28/6 góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ và hạnh phúc.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên
truyền qua các hình tọa đàm chuyên đề, tuyên truyền, cổ động trực quan như: pa nô,
áp phích, băng rôn, ở các khu tập trung đông người, trung tâm hành chính cơ quan,
công sở.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ưu tiên thời lượng, tăng tần suất,
tin bài tuyên truyền đảm bảo phong phú, đa dạng và hiệu quả.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của
trẻ em!
2. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật!
3. Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo
pháp luật!

4. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và
các thành viên gia đình!
5. Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã
hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững!
6. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!
7. Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc!
8. Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!
9. Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh!
10. Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
11. Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền!
12. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
13. Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em!
14. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng!
15. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động!
16. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và
các thành viên gia đình!
17. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành
vi xâm hại trẻ em!
18. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em!
19. Nói “không” với xâm hại trẻ em!
20. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em!
IV. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề tuyên truyền
- Ngày Gia đình Việt Nam (28/6):“Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa
ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.
- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình:“Phòng, chống
bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.
2. Thời gian tuyên truyền
- Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Từ ngày 25/6 đến hết ngày 30/6/2020.
- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình: Từ ngày 15/5
đến hết ngày 30/6/2020.
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học; Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và
Thông tin trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp và báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTG Huyện ủy (B/c);
- UBND huyện (B/c);
- Website huyện (Đưa tin);
- Lưu: VT.
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