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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 

 
Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Công 

văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt 

Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp 

sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng. 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình; 

ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời 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. 

Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng theo chủ đề;  

phù hợp với điều kiện, tình hình của từng ngành, địa phương. 

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức 

1. Chủ đề và thông điệp truyền thông 

- Chủ đề 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”. 

- Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): 

“Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” 

(Một số thông điệp truyền thông gửi kèm) 

2. Nội dung và hình thức tổ chức 

a) Một số nội dung tuyên truyền: 

- 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 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 đạt hiệu quả cao … 
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- 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. 

b) Hình thức: 

- Tăng cường tuyên truyền qua các hình thức cổ động trực quan băng rôn, 

khẩu hiệu, pano, áp phich, bảng tin cộng đồng về chủ đề và các thông điệp của 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình 

Việt Nam tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung 

đông dân cư. 

- Thông tin, tuyên truyền qua các chuyên mục, các tin, bài trên các 

phương tiện truyền thông của địa phương: Báo Nam Định, Đài Phát  thanh 

truyền hình tỉnh, trang tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh của các địa phương. 

- Các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. 

3. Các hoạt động phối hợp 

Các sở, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức căn cứ đặc điểm tình 

hình và điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các hội viên, thành viên, các tầng 

lớp nhân dân tham gia các hoạt động phù hợp trong tháng 6 để tuyên truyền về 

phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 

hạnh phúc và phát triển bền vững. 

4. Thời gian 

Thời gian tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 01/6/2020 

đến hết ngày 30/6/2020. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận 

thức về phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp các nội dung, ấn phẩm truyền 

thông về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 

tiến bộ, hạnh phúc. 

- Thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6/2020). 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình 

hình triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

- Tuyên truyền chủ đề và thông điệp Tháng hành động quốc gia về phòng 

chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020. 

- Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, gắn với các sự kiện, các 

nhiệm vụ của ngành tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tạo hiệu ứng 
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tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

3. Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Nam Định 

Đưa tin, tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc 

gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam thông qua các 

tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi 

của nhân dân. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương chỉ đạo các phòng, ban liên 

quan, các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động, nội dung tuyên 

truyền về công tác gia đình, chủ đề và thông điệp Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam ở cơ quan, đơn vị, 

cộng đồng dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Bố trí nguồn lực, kinh phí và chỉ đạo đẩy mạnh phổ biến chính sách về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa bàn quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động quốc 

gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các, huyện thành phố triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

10/7/2020 . 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kết quả thực hiện, báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP7. 

 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
Trần Lê Đoài 
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