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 thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Gia đình Việt Nam và Tháng hành động 
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                    Kính gửi : 

                   - Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- Phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

  - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3493/KH-UBND-VHTT ngày 29/5/2018 của UBND 

thành phố về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2108, 

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

triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam  và  Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 và như sau :  

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền ý nghĩa, chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 

- Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về gia đình, công tác xây dựng gia đình văn hóa, phòng, 

chống bạo lực gia đình 

- Nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, 

cộng đồng hạnh phúc, phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm 

pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động 

tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. 

II.HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 - Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố, hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở xã, phường và Trang thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

 - Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pano 

nhân Ngày Gia đình Việt Nam và  Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình và năm 2018 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi 

công cộng, nơi đông dân cư. 
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 - Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Tháng hành động về phòng, chống bạo 

lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 như hội nghị, tập huấn, tọa 

đàm, Hội thi, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, các hình thức khác 

phù hợp với đặc điểm và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố  

 - Thực hiện 80 câu băng-rôn dọc tuyên truyền trên các tuyến đường Thái 

Nguyên, Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Tô Hiến Thành, Nguyễn 

Trãi, Thái Nguyên. 

 - Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu 

từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/6/2018. 

 2.Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố 

 - Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan bằng băng-rôn trước trụ sở cơ 

quan phòng, ban, đơn vị của mình về Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo 

lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018. 

 - Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu 

từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/6/2018. 

 3. UBND xã, phường  

 - Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, pano. Mỗi xã, 

phường thực hiện 10 câu băng-rôn dọc. Nền màu xanh biển, chữ trắng. 

         - Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình. Truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve- Luật Trẻ 

em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình/ của Trang thông tin điện tử Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố để tải file về tuyên truyền. 

         - Tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc 

tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho địa phương, xã hội trong những năm 

qua. Số lượng gia đình khen thưởng do UBND xã, phường quyết định. 

- Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu 

từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/6/2018. 

  4. Khẩu hiệu tuyên truyền :  

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. 

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình. 

- Xây dựng môi trường gia đình – Cộng đồng – Xã hội an toàn, lành mạnh. 
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- Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND xã, phường triển 

khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả hoạt động về Phòng Văn 

hóa và Thông tin trước ngày 03/7/2018 để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh ./. 

 

Nơi nhận :                                          TRƯỞNG PHÕNG 
- Như trên (VBĐT);                         

- UBND thành phố  (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư (05 b).   

 

                                               

                                                                                                              Đinh Văn Cường 
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