
MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG THÁNG HÀNH ĐỘNG 

QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày       /5/2020 của UBND tỉnh) 

 

1. Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả 

thời đại.   

2. Gia đình - môi trường hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách  

con người. 

3. Gia đình - nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc. 

4. Gia đình - môi trường quan trọng tạo nguồn nhân lực phục vụ sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

5. Người cao tuổi là vốn quý của gia đình và đất nước. 

6. Hạnh phúc luôn tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực. 

7. Đàn ông đích thực KHÔNG BẠO LỰC với phụ nữ và trẻ em gái. 

8. Hãy LÊN TIẾNG và HÀNH ĐỘNG khi chứng kiến bạo lực gia đình. 

9. Bảo vệ trẻ em an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của mọi        

thành viên trong gia đình. 

10. Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng phát triển toàn diện của trẻ 

em. 

11. Bạo lực với thành viên trong gia đình là vi phạm pháp luật. 

12. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

13. Phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực, xâm hại trẻ em - Trách nhiệm 

của mọi gia đình và toàn xã hội. 

14. Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 
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