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#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai thực hiện Tháng hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, 
kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1141/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 30/5/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Tháng hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/9 năm 2022; 
Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc 
triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc;  

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công 
chức, viên chức và người lao động về xây dựng gia đình trong tình hình mới

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 của Ban Bí thư; các Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy 
Quảng Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây 
dựng gia đình. 

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 
gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022

- Phát động chiến dịch truyền thông thực hiện “Tháng hành động quốc gia 
về phòng, chống bạo lực gia đình”; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 
gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình “no ấm, 
tiến bộ, hạnh phúc”. 

- Tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022; ý nghĩa 
của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền 
vững.

- Tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi, hội diễn, giao lưu, hội nghị biểu 
dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

3. Chủ đề và thông điệp truyền thông “Tháng hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
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a) Chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”
b) Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia 

đình (tuyên truyền trong tháng 6/2022)
- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật! 
- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn! 
- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình! 
- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực! 
- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện 

của trẻ em!  
- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn! 
- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc! 
- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và 

các thành viên gia đình! 
- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo 

pháp luật! 
- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội! 
- Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người!
c) Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình 

(tuyên truyền vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6)
- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc! 
- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương! 
- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người! 
- Phát huy vai trò ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu! 
- Văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc! 
- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc! 
- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình! 
- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền!
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc căn cứ vào tình 

hình thực tiễn tại đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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