
 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày 

Gia đình Việt Nam năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một 

số nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh,về chủ đề và thông điệp truyền thông của Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đinh (file đính kèm); tuyên truyền chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; 

tuyên truyền ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam, tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình 

đối với sự phát triển của xã hội; tình hình bạo lực gia đình, các hình thức và hậu quả của bạo 

lực gia đình, các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; các gương điển hình tiêu biểu, mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng hiệu quả cao; văn hóa ứng xử trong gia 

đình, ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa 

ứng xử tốt đẹp trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững…Việc 

tuyên truyền nhằm hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc - môi trường quan trọng trong 

việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. 

2. Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt 

Nam năm 2020 vào nội dung các giờ học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Đổi mới 

nội dung và hình thức các cuộc họp cha mẹ học sinh; khuyến khích việc tham gia của cha mẹ 

học sinh vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. 

3. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương 

trong công tác tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia 

đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình 

hạnh phúc. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo 

về Sở những cách làm hay, ý tưởng mới, những sự việc bất thường xảy ra, qua địa chỉ Email: 

cttt@namdinh.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-CTTT 
V/v triển khai Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình và  

Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               

              Nam Định, ngày        tháng     năm 2020 

mailto:cttt@namdinh.edu.vn
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