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KE HOACH
To chñc truyn thông phông chng bo liyc gia dInh
và hirông ñ'ng ngày The gió'i xóa bô bo lirc dôi vói phi nfr và
tré em gal 25/11/2020 trên dla bàn Thi xä
Thixc hin K hoach s 2796/KH-SVHTT ngày 26/10/2020 cüa Sâ Van hóa
The thao ye vic to chirc truyên thông phOng chông bao 1c gia dInh và huO'ng i1ng
ngày The gió'i xóa bó bao lijc dOi vi phii nU và tré em gái 25/11/2020 trên dja bàn
tinh Ngh An, UBND thj xã Cira Là ban hành Kê hoach To chixc truyên thông
phàng chông bto lijc gia dInh và hrng üng ngày The giâi xóa bó bao lirc dôi vOi
pht nU và tré em gái nhu sau:
I. MVC DICH, YEU CAU
1. Miic dich
- Tao sir chuyn bin manh me v nhn thi'rc và nâng cao trách nhirn cüa các
c.p, các ngành, các doàn th chInh trj xã hi, gia dInh, cong dng và toàn xa hi trong
Cong tác phông, chng bio lirc gia dInh, tang cung truyn thông nhân "Tháng hành
dng vi binh dng gii và phOng, chng bao hrc trên co' sâ giii" và "Ngày Th gii
xóa bO bio 1irc di vói phii nU" trng buóc ngän chn và giàm dn so vii bio 1irc gia
dInh trên dja bàn thj xä.
- Dy manh ph bin, tuyên truyn, giáo diic pháp 1ut v bmnh d.ng giri và
phông chng bao 1xc trên co' si gii, tang ciRmg giáo diic kin thirc, k näng tir
bào v, phOng ngra bao lijc, xârn hai cho phii nU và tré em, cha, mc, ngirYi chàm
soc tré em, các thành viên gia dInh, ngithi lam cong tác binh ding giâi và bâo v
chàm soc tré em.
- Huy dng sir quan tam cña các cap lãnh dao và si1 tharn gia cüa cong dng
vào vic xóa bO mçi hInh thtrc bio hrc vâi phii nü và tré em.
2. Yêu can
- T chirc truyn thông dam bâo dung miic dIch, có nghia, thit thrc;
- Các ni dung phâi thrçic chun bj chu dáo, vui cht 1u'cng chuyén mon cao;
tao du?c n tuç'ng sâu sc và có si'xc lan tóa ti rni t.ng 1p nhân dan;
- Vic xay dirng và t chiirc trin khai các hoat dng cUa Tháng hành dng i
các co' quan, dan vj c.n tuân thu các quy djnh và khuyên cáo cüa ca quan y tê ye
phông, chng dich bênh Covid 19, dam bâo an toàn, phü hqp vói diên biên cüa
djch bnh và tmnh hInh thirc tin tai ca quan, dan vi.
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- Dam bão an ninh trât tu vâ tuyt dôi an toân ti dja diem to chirc truyên
thông.
II. Chü d truyn thông:
"Châm dirt bio lçrc dOi vi phii ntr va tré em"
III. HInh thiic to chñc các hot dng truyên thông
- Tuyên truyên cô dng tr1rc quan các thông dip ye gia dinh qua h thông
áp phIch, panô, bang rOn, c phuón theo chü dê trên các ththng phô, các co quan,
truà'ng h9c, các diem trung tarn thj xâ.
- Tuyên truyên thông qua xây dirng cãc phóng sr, bài viêt ye phông chông
bto 1irc gia dInh và hu&ng 1rng "Tháng hành dng vi bInh dãng giYi và phOng,
chOng bo lçrc trên co s& gii" và "Ngây The gii xóa bó bo 1irc dôi vOi phii nr
vã tré em" nãm 2020, trên các pht.icrng tin thông tin di chiiing, Dài phát thanh,
Truyên hInh, h thông truyên thanh co s ó thj, xã, a cac phuà'ng.
- Tuyén truyên giáo dijc Lu.t Phàng chông bao lirc gia dInh, Lut bInh dãng
giâi, Lut Hon nhân gia dInh...
IV. Thôi gian thyc hin:
Truyên thông ti.r ngày 15 tháng 11 den hêt ngày 30 tháng 11 nãm 2020.
V. TO CHUC THC HIN:
1. Phông Van hóa vã Thông tin
- Tham m.ru K hoch vã chi do huó'ng dn UBND các phiràng, Trung tarn
VHTT&TT thirc hin các hot dng truyên thông phông chông bo lçrc gia dInh Va
huâng rng ngày The giâi xóa bO bio lçrc dôi vâi phçi nQ và tré em gal 25/11/ 2020
trén dia bàn Thi xa.
- Don dôc, kiêrn tra vic thi.rc hin
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các phLràng, don v lien quan.

2. Trung tm Van hóa, The thao vã Truyên thông
- Triên khai thirc hin cong tác thông tin tuyên truyên trirc quan, bang ron,
khâu hiu v hot dng truyn thông phOng chông bo lçrc gia dInh và huó'ng 1rng
ngày The giâi xóa bO bo lçrc dôi vâi phy n vã tré em gái 25/11/2020 trén da bàn
Thj xa; Bô trI treo ttir 5-10 bang ron ngang ti khu virc trung tarn và các tryc du'Ong
chInh.
- HuO'ng dn co sO tO chirc thirc hin các hot dng van hóa, van ngh, the
dye the thao nhãrn tuyên truyen giáo dyc Lut PhOng chông bto lçrc gia dInh, Lut
bInh dang giOi, Lut HOn nhân gia dInh...
- Trin khai thuc hin cOng tác tuyén truyen tren h thông truyên thanh tü
Thi xä dn co sO', xây thrng phóng su, dua tin, bài phát tren trang thông tin din tü
Thi xä v chO trl.rang, chInh sách cOa Dãng, pháp 1ut cOa Nhà nuOc; tuyên truyên
ye vic thçrc hin Lut hOn nhân Va gia dinh; v phong tyc, tap quán, truyCn thông
tot dp cüa dan tc Vit Narn trong lTnh vy'c hon nhân Va gia dInh; ye phOng,
chOng bo 1trc gia dinh...
3. UBND phu'O'ng
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- Can ctr K hoach nay trin khai to cht.rc tOt các hoit dng. Dông thOi báo
cáo két qua ye UBND Th xâ (qua phOng \7H vâ TT) truc ngày 05/12/2020.
- Thy theo tjnh hInh thçrc tê to chrc các hot dng van hóa, van ngh phdng
chOng bo 1irc gia dInh và hu6ng rng ngày The giO'i xóa bö bo 1irc dOi vOl phçi nr
Va tré em gái 25/11.
Trén dày 1 k hoch to chirc các hot hot dng truyên thông phOng chOng
bo 1irc gia dInh và huOng &ng ngãy The giOi xOa bO bio lirc dôi vó'i phçi nü và tré
em gái 25/11/2020 trCn dja bàn Thj xâ. Yêu cãu PhOng VHTT, Trung tarn Van
hóa, The thao Va Truyn thông và UBND phumg, triên khai thixc hin nghiêrn
tc
Noi

n/ian:

- S VHTT:
- Thuà'ng trIc Th1 üy;
- Ch tjch, các PCT Thi xâ:
- Các co quan, don v;
- UBND phung;
- Liru: VT. VH.
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