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

Căn cứ Công văn số 239/SGDĐT ngày 09/02/2023 của Sở GDĐT tỉnh 
Quảng Nam về việc thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh,  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực 
thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về công tác gia đình, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình và 
các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh ban hành (Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình; Chương 
trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 
bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng ngừa các tệ nạn 
xã hội xâm nhập vào gia đình…) đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 
sinh trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo 
lực gia đình, bình đẳng giới, quan tâm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học 
sinh.

2. Tổ chức lồng ghép công tác giáo dục phổ biến kiến thức phòng, chống 
bạo lực gia đình; xâm hại trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc, văn minh vào hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu của từng cấp 
học.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày 
Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 
(25/11). Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình, 
đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cao 
điểm trong “Tháng hành động vì trẻ em” (01/6 - 30/6).

4. Tăng cường các giải pháp giáo dục đời sống gia đình, nâng cao chất 
lượng gia đình văn hóa trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của 
đơn vị. Quan tâm lồng ghép tuyên truyền công tác Dân số và Sức khỏe sinh sản, 
tăng cường các giải pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giảm thiểu số lượng trẻ em bị 
xâm hại, bạo lực về thể chất và tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em, học sinh được 
sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, trong đó quan 
tâm tuyên truyền các thông điệp “Cha mẹ cần nâng cao nhận thức về vấn đề 
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phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và “Đừng để trẻ em sinh ra trẻ em” trong 
học sinh nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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