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Số:            /SVHTTDL-NSVHGĐ 
 

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên        

truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 

Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2020. 
 

 

Thanh Hoá, ngày      tháng 6 năm 2020 
 
 

 
 

                           Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                                         UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                        

   Thực hiện Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 

2020; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa; 

    Để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 

tạo được hiệu ứng, sự lan toả trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị 

nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề 

nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện thị xã thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện tốt Kế hoạch số 1424/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2020 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2020.  

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở cơ quan công sở, đơn vị, 

trường học có nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 (Thông điệp 

tuyên truyền hướng dẫn tại Kế hoạch số 1424/KH-SVHTTDL đã gửi các đơn vị); 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây 

dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

đạt được chỉ tiêu có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống 

bạo lực gia đình. 
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- Tô chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao 

lưu, hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình; tăng 

cường viết tin bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát trên các chương trình 

truyền hình; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; hệ thống loa truyền thanh 

cơ sở.  

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia 

đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, 

biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; biểu dương, khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho 

người thân, gia đình, cộng đồng. 

Nhận được Công văn này đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các 

cơ quan có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện đạt kết quả./. 

   

Nơi nhận: 

- Bộ VHTT&DL; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở ngành cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- UBND các huyện, TX, TP;  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở;   

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

                  

 

                   Vương Thị Hải Yến 
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