
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CITJ'A LO Dc 1p — Ti.r do — Hnh phñc 

S: /KH-UBND Ci'a Lô, ngày tháng nàm 2021 

KE HOACH 
T chile truyn thông v p hông, chng bio hrc gia dInh 

và huong frng "ngày The giói xóa bô b,o ltrc dôi vó'i phi nU và trê em gái" 
25/11/2021 trên dja bàn Thj xã 

Thrc hin K hotch s 289 1/KH-SVHTT ngày 29/10/202 1 cüa S Van hóa 
Th thao v vic t chiirc truyn thông phàng cMng bo 1xc gia dInh và hrnrng rng 
ngày Th giii xóa bó bo lirc di vci phii nt và tré em gái 25/11/202 1 trên dja bàn 
tinh Nghê An. UBND thi xà Cira Là ban hành Kê hoch To ch'Crc truyên thông 
phàng chng bo 1irc gia dInh và huâng i'rng "ngày Th giii xóa bó bo 1rc dôi vi 
phii nEt' và tré em gái" nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc và trách nhim cüa các cp, các ngành, 

các doàn th chInh tri - xã hi, gia dInh, cong dng và toàn xà hi trong cong the 
phOng, chng bto 1irc gia dInh; hrnmg irng "Tháng hành dng vi bmnh ding giâi và 
phOng, cMng bao luc trên Co s giâi" và "ngày Th giâi xóa bO bo 1irc di vó'i phi 
nü va tré em gái" tirng buó'c ngän chn, xóa bô bo 1i'c gia dInh trên dja bàn Thj xä. 

- Tang cu'ng giáo dye kin thirc, k' nãng t1r bão v, phOng ngüa bo hrc, xâm 
hi cho phii nt và tré em, cha, me, ngu'i chäm sOc tré em, các thành viên gia dInh, 
nguii lam cOng tác bInh ding giâi và bão v chäm soc tré em. 

- Phi hop chat ché gitta cp thj xã và phu'?ing, cong dông dan cu', CáC gia 
dInh trong cOng tác phOng ngi'Ja, phát hin và ngãn chn, xü l kjp thà'i các vi vic 
bto luc, xâm hti phu n11' và tré em. 

2. Yêu câu 
- Tt chirc các hot dng truyn thông dam bão dung mic dich, CO hiu qua, 

thit thuc. 
- Dam bào thirc hin nghiêm CaC quy djnh và khuyn cáo cüa co quan y t ye 

phOng, chong djch bnh Covid 19, phU hgp tInh hInh thrc tin cüa ttrng phung. 
Dam bào an ninh trt tir và tuyt di an toàn tii da dim t chirc truyn thông. 

II. CHU BE vA THÔNG DIEP TRUYEN THÔNG 
1. Chü d 
- "Vi mç5t mái d'in gia dmnh khóng có bgo lrc ". 



- "Dam báo an sinh xâ hói, tang quyn nãng và tçio cci h5i cho phy nIb và tré 
em gái nhim thtcc hin blnh dng giài và xóa bó bgo h!c  trên co' sà gió'i ". 

2. Thông dip truyn thông 
- Hu&ng üng Tháng hành dng vi bInh dng gió'i và phOng, chng bo Fyc 

trên co si giii näm 2021. 

- Hu&ng irng ngày Th gii xóa ho bo lrc dôi vi ph ntr 25/11/2021. 
- Bo lixc gia dInh là vi phtm pháp lut. 

- Binh ding giói là chIa khóa d chm drt bo lirc di vâi phii nü và tré em gal. 
- Chü dng phông ngiira và ig phó vi bo 1rc, xâm hi di vi phii nü và tré 

em. 

- Chm du't bto lire, vun dp yêu thuong. 
- Vi mt mái am gia dinh không cO bio 11rc. 
- Gia dinh cüng vui, dy lüi Covid-19. 
- Giän each xà hi, kt nM yêu thucing. 
- Chtm dirt bto lrc di vc9i phi nü va tré em. 
- Hay th cáo hành vi bo luc, xâm hi phi nü va tré em. 
- Hay t cáo hành vi bo luc, xâm hi tinh dc phii ni và tré em. 
- Hay hành dng d chm d(rt xâm hii tInh djc ph nü Va. tré em. 
- Tm l.ng không phãi là each d bão v bàn than và ntn nhân bj bo lrc, xâm 

hai. 

- Xâm hi tinh dic phii nü và tré em là ti ác nghiêm trpng. 
- Quy ri tInh diic tii no'i lam viêc, can tth slr tham gia cüa phii nU trong lao 

dng. 

- Hay t cáo khi bj quy ri tInh diic. 
- Pháp lut nghiêm trj mçi hành vi bao  lirc, xâm hai, quy ri tInh dijc di 

vth phçi nü và tré em. 

- Hay len ting khi bj bto hrc, mi ngui sé giUp b?n. 
- Bo lrc di vth phu nU và tré em là vi phtm pháp lut 
3. Thô'i gian thuc hin 
Truyn thông tü ngày 15 tháng 11 dn ht ngày 15 tháng 12 näm 2021 

III. H!NH TH1C TO CHU'C CAC HOAT BONG TRUYEN THÔNG 
1. Tuyén truyn c &ng trirc quan các thông dip v gia dinh qua h thng 

ap phIch, panô, bang rOn, cà' phun theo chü d trên các triic dung 1ón, các Co 
quan, trung h9c, các dim trung tam cUa thj xà. 

2. Tuyên truyn, truyn thông qua xãy drng các phóng sr, bài viêt v phOng 
chng bio içrc gia dinh Va hi.thng irng "Tháng hành dç5ng vi binh dng gió'i và 
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phông, chng bqo ly'c trên co' s6' gi&i" và "ngày The' giói xóa bó bgo ly'c do'i vIi 

phy nib và tré em gal" näm 2021 trên Dài truyn thanh Thj xâ, h tMng Dài truyên 
thanh co' s. 

3. Trao di kinh nghim v k nãng, kin thilrc, nói chuyn chuyên d v van 
hóa gia dInh, phông chng bto Fyc gia dInh, chuyên d k5 näng phông ngi'la bo lirc 
di vâi ph nCi' và tré em gái, bInh d.ng gii; t chirc L phát dng hithng üng 
"Tháng hành dç5ng vi bInh dng gió'i và phông, chó'ng bçio lyc trên CC! SC! gió'i" Va 
"ngày The' gió'i xóa bó bgo hcc dó'i vol phy nIb và tré em gal" nãm 2021... 

4. Tuyên truyn pM bin giáo dic pháp 1ut Lut PhOng cMng bo 1irc gia 
dInh, Lut bInh ding gii, Lut Hon nhân gia dInh... trên các phuang tin truyn 
thông di chüng, qua h tMng truyn thanh cUa dja phuong, thông qua các cuc 
h9p t, nhóm, tu vn cong dng, ti gia dInh, t hôa giài và các hInh thi'rc phü hc'p 
khác. 

5. Xây dçmg, nhân rng mô hInh phOng cMng bto 1rc gia dlnh gn vOl tuyên 
truyn giáo dçtc do dirc 1i sng trong gia dInh: Xây dirng Câu 1tc b gia dInh 
hnh phüc, câu 1tc b nam giOi nói không vOi bo 1rc, nhóm phàng chéng bto 1rc 
gia dInh, dia chi tin cy cong dng, s din thoi duà'ng day nóng... 

IV. TO CHIYC THC HIEN: 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tham muu K hotch và chi dto huó'ng dn UBND các phurng, Trung tam 

Van hóa Th thao và Truyn thông thirc hin các hot dng truyn thông phông 
cMng bo 1irc gia dlnh và huOng i1ng ngày Th giOi xóa bO bo 1xc di vOl phii nt 
và tré em gái 25/11/ 2021 trên dja bàn Thj xà. 

- Don dc, kim tra vic thrc hin 0 các phung, do'n vj lien quan. 
2. Trung tm Van hóa, The thao và Truyên thông 
- Trin khai thirc hin cong tác thông tin tuyên truyn trrc quan, bang ron, 

khu hiu v hot dng truyn thông phOng cMng bto hrc gia dinh và hu0ng i'rng 
ngày Th giOi xóa bô bo 1rc di vOi phii nU và tré em gái 25/11/2020 trên dja bàn 
Thj xà; B trI treo bang ron ngang ti khu virc trung tam và các triic dumg chInh. 

- Trin khai thrc hin cong tác tuyên truyn trên h tMng truyên thanh tr 
Thj xà xung co' sO, xây dçmg phóng su, du'a tin, bài phát trên trang thông tin din 
tü Th xa v chü truang, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nu0c; tuyên 
truyn v vic thirc hin Lut hon nhân và gia dlnh; v phong tVc,  tp quán, truyên 

tMng t& dçp cüa dan tc Vit Nam trong linh v1rc hon nhân và gia dlnh; v phOng, 
cMng bto 1?c  gia dInh... 

3. UBND phtrô'ng 
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- Can cir K hoach nay d xay dimg K hoch trin khai th chi'rc tot các hot 
dng. 

- Triên khai thrc hin cOng tác thông tin tuyên truyn trirc quan, bang ron, 
khu hiêu v hot dng truyn thông phOng chng bto lirc gia dInh và hiRing iirng 
ngày Th giâi xóa bO bo 1irc di vâi phii nü và tré em gái 25/11/2020 trên dja bàn 
phiRing. 

- Trin khai thirc hin cong tác tuyên truyn trên h thng truyn thanh 
phithng v chü trucmg, chInh sách cüa Dâng, pháp 1utt cüa Nhà nuâc; tuyên truyên 
v vic thrc hin Lut hon nhân và gia dInh; v phong tijc, tp quán, truyn thng 
tét dp cüa dan tc Vit Nam trong linh virc hon nhân và gia dInh; v phông, cMng 
bto 1irc gia dInh... 

Trên day là k hoch t chüc các hot hot dng truyn thông phOng chng 
bao lirc gia dInh và hiRing irng ngày'Th gii xóa bö bto 1iic di vi phii nü và tré 

em gái 25/11/2021trên dja bàn Thj xã. Yêu cu PhOng VHTT, Trung tam Van hóa, 
th thao và truyn thông và UBND phumg, trin khai thirc hin nghiêm tñc. 

Niri nhn: 
- So VHTT; 

- Thi.rèng trrc Thi üy; 
- Chü tich, các PCT Tlij x; 
- Các co quan, don vj; 
- UBND phi.rOiig; 
- Li.ru: VT, VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

bang Van Phüc 
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