
      

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1463 /VHTT-GĐ Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng  

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 

 

      

              
                   Kính gửi: - Trung tâm văn hóa và Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện văn bản số 2205/SVHTT-VHGĐ ngày 23/10/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa V/v hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan 

trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Chủ đề: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” 

2. Thông điệp truyền thông: 

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

trên cơ sở giới năm 2018. 

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018. 

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

gái. 

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và 

trẻ em. 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. 

- Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn. 

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại 

phụ nữ và trẻ em. 

- Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em 

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại. 

- Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng. 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

- Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại. 

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn 
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3. Thời gian tuyên truyền 

 Thực hiện tuyên truyền trực quan từ ngày 15/11/2018 đến ngày 

25/12/2018. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: thực hiện tuyên truyền trực 

quan tại các tuyến đường trung tâm thành phố. 

b) UBND các xã, phường: thực hiện tuyên truyền tại tuyến đường lớn, địa 

điểm công cộng, nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn địa phương. 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Đề nghị Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Báo 

cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp 

báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Sở VHTT (b/c) (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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