
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ CHU NGHiA VIT NAM 
Till xA CIYA LO Dc 1p — Tii' do — Hanh phüc 

So: /KH-UBND Ciea Lô, ngày tháng iiám 2022 

KE HOACH 
To chile truyên thông v phông, chông bo hrc gia dInh 

và hiröng ü'ng "ngày The giO'i xóa bó bio hrc dôi vó'i phii nfr và tré em gái" 
25/11/202 1 trên tlja bàn Thj xã 

Thirc hin Kê hoich so 2989/KH-SVHTT ngày 28/10/2022 cüa S& Van hóa 
Th thao v vic ti chirc truyn thông phàng chng bo lixc gia dInh và hiRing i'rng 

ngày Th giói xóa bó bo 1irc di vi phii ntr và tré em gái 25/11/2022 trên dja bàn 
tinh Ngh An. UBND thi. xâ Ci'ra Là ban hành K hotch T chirc truyn thông 
phàng chng bo 1rc gia dinh và huô'ng i'rng "ngày Th gid xóa bô bo 1irc dôi vi 
ph ncr và tré em gái" niur sau: 

I. MIIJC D'CH, YEU CAU 
1. Mjc dIch 
- Tuyên truyn nâng cao nhân thüc và trách nhim c1ia các cp, các ngành, 

các doàn th chjnh tr - xà hi, gia dInh, cong dng và toàn xà hi trong cong the 
phông, cMng bio 11rc gia dInh; hu&ng tTrng "Tháng hành dng vi bInh d&ng gici và 

phàng, chng bo 1irc trên cc s gió'i" và "ngày Th giâi xóa bO bo hrc dM vói phii 
nU và tré em gái" trng bu'Oc ngàn chn, xóa bO bo 1irc gia dinh trên dja bàn Thj xà. 

- Tang cu'ng giáo dc kin thc, k näng tix bâo v, phOng ngira bo 1irc, xâm 
hi cho phi n và tré em, cha, me, ngui chärn soc tré em, các thành viên gia dInh, 
ngu'à'i lam cOng tác blnh dng gió'i và báo v chärn sOc tré em. 

- Ph& hçip chat chë giUa cp thj xa và phuà'ng, cong dcng dan cu, các gia 
dInh trong cOng tác phOng ngra, phát hin và ngän chän, xü 12 kjp thai cac vii vic 
bo 1rc, xâm hi ph nü và tré em. 

2. Yêu câu 
- T chilic các hott dng truyn thông darn bâo dung m11c dIch, có hiu qua, 

thi& thuc. 

-. Phi hgp chat ché giüa các ban, ngành lien quan, chInh quyn dja phuGng, 
cong dOng dan cu, các gia dInh trong cong tác phOng ngüa, phát hin và ngan ch.n, 
xü' l kip thai các vu vic bo luc, xâm hi ph flu và tré em. 

II. CHU BE VA THONG BIEP TRUYEN THONG 
1. Chü dê 
- "Vi inät mái i1m gia dInh k/ióng có bgo ly'c". 
- "Dam báo an sinh xâ hói, tang quyen nàng và tqo co' hi cho phi nil' và tré 

em gái nhin thcc hin blnh dng gi&i và xóa bö bqo liz'c trên CU S& gió'i ". 
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2. Thông dip truyên thông 
- Hithng irng Tháng hành dng vi binh ding gii và phèng, chéng bto hrc 

trên Co s giri näm 2022. 
- Hrn2ing (mg ngày Th gid xóa bô bto lirc di vó'i phi nü 25/11/2022. 
- Bto 1ixc gia dinh là vi phm pháp lut. 
- Thirc hin binh ding gii là tiêu chI cña tiên b, van minh. 
- Châm düt bo lrc dôi vth phii nü và tré em. 
- Hay hành dng d chm dirt xâm hti tInh dic ph nO và tré em. 
- Im lang không phâi là each d bào v bàn than và nn nhân bj bo lirc, xâm 

hii. 
- Pháp lut nghiêm tr mci hành vi bo lrc, xâm hii, quy ri tInh dtc &M 

vâi phi nü và tré em. 
- HAy len ting khi bi bo hic, mi ngui sé giüp ban. 
- Bo lrc di vi phi nü và tré em là vi phm pháp lut 
- BInh ding ghii là chia khóa d chrn dirt bo lirc di vâi phi nü và tré em 
- Châm dirt bio içrc, vun dàp yêu thucmg. 
- Chü dng phèng ngra và irng phó vci bo hic, xâm hi di vi phii nü và 

tré em. 
- HAy hành dng vi cong dng an toàn, binh ding, không bo hrc, xâm hi 
3. Thôi gian thirc hin 
Truyên thông tr ngày 15 thang 11 den ht ngày 15 tháng 12 nAm 2022 

III. HINH THtC TO CHC CAC HOAT DQNG TRUYEN THÔNG 
1. Tuyên truyn c dông trrc quan cãc thông dip v gia dInh qua h thông 

áp phIch, panô, bang rOn, c phun theo chi:i d trên các triic dung lOn, the co 
quan, trung h9c, các dirn trung tarn cüa Thj xA. 

2. Tuyên truyn, truyn thông qua xây dçrng các phóng sr, bài vit v phông 
ch6ng bao  lirc gia dInh va huing trng "Tháng hành dQng vi binh &ng giái và 
phông, chng bao ly'c trên ccx sà giái" và "ngày The' gió'i xóa bó bcio ly'c dói vó'i 
phu nü' và tré em gal" nAm 2022 trên Dài truyn thanh Thj xA, h thông Dài truyên 
thanh co' si. 

3. Trao di kinh nghirn v k nang, kin thirc, nói chuyn chuyên d ye van 
hóa gia dInh, phông chng bo lirc gia dInh, chuyên d k5 näng phông ngia bto lrc 
di vói phii nit và tré em gái, bInh ding giâi; t cht'rc L phát dng hrning i'rng 

"Tháng hành dng vi bInh dng gió'i và phông, chó'ng bqo lcc trên ccx sà gió'i" và 
"ngày The gió'i xóa bó bo lcc 1ó'i thi phit nh' và tré em gái" näm 2022... 
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4. Tuyên truyn ph bin giáo dçtc pháp 1utt Lut Phông chng bto 1irc gia 
dInh, Lut bInh ding gii, Lut Hon nhân gia dinh... trên các phuong tin truyên 
thông di chñng, qua h tMng truyn thanh cüa dja phu'ong, thông qua các cuc 
h9p t& nhóm, tu vn cng dng, tai gia dInh, t hOa giài và các hInh thirc phü hcip 

khác. 
5. Xây dixng, nhân rng rnô hInh phOng cMng bo hrc gia dInh gn vâi tuyên 

truyn giáo ditc do d(rc 1i sng trong gia dInh: Xây dicing Câu 1c b gia dInh 

htnh phüc, câu 1c b narn gii nói không vi bio luc, nhóm phOng chng bio 1irc 
gia dInh, dja chi tin c.y cong dng, s din thoai du'ng day nóng... 

IV. TO CH1YC THU'C HIN: 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tharn muu K hoach và chi dto hithng dn UBND các phuO'ng, Trung tam 

Van hóa Th thao và Truyn thông thirc hin các hot dng truyn thông phOng 
chng bto 1irc gia dInh và huOng iimg ngày Th giói xóa bO bo 1rc di vi ph nU 
và tré em gái 25/11/2022 trên dja bàn Thj xâ. 

- Don d6c, kirn tra viêc thxc hin các phurng, don vj lien quan. 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
- Trin khai thirc hin cong tác thông tin tuyên truyn tnrc quan, bang ron, 

khu hiu v hott dng truyn thông phOng chng bo lirc gia dlnh và huing (mg 

ngày Th giOi xóa bó bo lirc di vi phi nü và tré em gái 25/11/2022 trén dja bàn 
Thj xä; Bô trI treo bang ron ngang tii khu virc trung tam và các triic duè'ng chInh. 

- Trin khai thic hin cong tác tuyên truyn trên h tMng truyn thanh tü 
Thj xà xung co s, xây dirng phóng sr, dua tin, bài phát trên trang thông tin din 
ti:r Thj xà v chü tru'o'ng, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nba nuó'c; tuyên 
truyn v vic thrc hin Lut hon nhân và gia dInh; v phong tiic, tp quán, truyn 
thng t& dçp cüa dan tc Vit Narn trong linh vixc hon nhân và gia dinh; v phOng, 
cMng bo lirc gia dInh... 

3. UBND phu'ô'ng 
- Can cur K hoch nay d xay d1rng Kê hoch trin khai t chrc tt các hot 

dng. 

- Trin khai thirc hin cong tác thông tin tuyên truyn trrc quan, bang ron, 
khu hiu v hot dng truyn thông phông chng bo 1rc gia dInh và huing umng 
ngày Th giói xóa bO bto 1irc dM vói phiu nü và tré em gái 25/11/2022 trén da bàn 
phuOTlg. 

- Trin khai thuc hiên cong tãc tuyên truyn trén h thng truyn thanh 
phu&ng v chui trucrng, chInh sách cüa Dâng, pháp lut cüa Nhà nuc; tuyên truyn 
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v& vic thrc hin Lut hon nhân và gia dInh; v phong titc, tQp quán, truyn thng 
t& ctp cña dan tc Vit Nam trong lThh virc hon nhân và gia dInh; v phông, chng 
bio lirc gia dInh... 

Trên day là k hoch t chiirc the hot hoit dng truyn thông phOng chng 
bto lrc gia dInh và huô'ng üng ngày Th gith xóa bO bo içrc di vâi phi nü và tré 
em gái 25/11/2022 trên dia bàn Thj xã. Yêu câu Phông VHTT, Trung tam Van hóa, 
th thao và truyn thông và UBND phung, trin khai thirc hin nghiem tue. 

]\T0'j n/ian: 

- SO VHTT; 

- ThuOng trirc Thj Oy; 
- Chü tich, các PCT Thj xã; 
- Các co quan, don vj; 
- UBND phuOng; 
- Luu: VT, VH.> 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phñc 
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