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V/v tuyên truyền về công tác phòng, chống  

bạo lực gia đình năm 2021 

  

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 13013/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Phổ biến nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng 

giới; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy 

mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 904/QĐ-

BVHTTDL ngày 24/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế 

hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2020. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=51256; 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?clas

s_id=1&mode=detail&document_id=28975; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Chi-thi-08-CT-TTg-

2020-day-manh-cong-tac-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-433868.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-904-QD-

BVHTTDL-2020-Ke-hoach-trien-khai-Quy-che-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-

438359.aspx. 

- Tuyên truyền về đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình tại 

cơ sở, các giá trị văn hóa gia đình tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 

tiến bộ, hạnh phúc; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, hạn chế 

những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia 

đình. 

- Thông tin về các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện 

pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo 

lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại địa phương và trên 
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địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia 

đình, cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn 

chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình. 

- Tiếp tục thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; 

những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; phê phán các hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các 

đối tượng thực hiện hành vi bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che 

hành vi bạo lực gia đình; các mô hình phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả tại 

địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở VH&TT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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