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V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

Tháng hành động vì Bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới  

năm 2017. 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 2481/SVHTT-QLVH ngày 15/11/2017 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc tuyên truyền tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 và Kế hoạch số 7926/KH-UBND ngày 

16/11/2017 của UBND thành phố về Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền  

trực quan về Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2017 như sau: 

1. Chủ đề tháng hành động: 

“ Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2017 

- Bạo lực là vi phạm pháp luật 

- Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại 

- Hãy hành động vì một xã hội (cộng đồng) an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái 

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái 

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: 

 Thực hiện 50 câu băng-rôn tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm của 

thành phố với chất liệu in bạt hiflex với nội dung khẩu hiệu như hướng dẫn. 

b)  UBND các xã, phường: 

Thực hiện treo từ 05 đến 10 băng-rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm, 

khu dân cư, Trung tâm văn hóa- thể thao xã, Nhà văn hóa thôn, tổ trên địa bàn với 

chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước (0.8 x2m). 

 Lưu ý: Khi treo băng-rôn phải treo đối diện với người đi đường. 

4. Thời gian thực hiện: 

Thống nhất thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan từ 

ngày 27/11/2017 đến ngày 20/12/2017. 
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Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng hành động vì Bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Đề nghị Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, báo cáo 

kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo 

cáo cho UBND thành phố./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP (b/c); 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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