
  

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:1335/SVHTTDL-NSVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Nam, ngày 22 tháng 10 năm  2019 

  Về việc tuyên truyền “Tháng hành động  

     vì bình đẳng giới và phòng, chống 

     bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 
   
    

 

 

        Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6099/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới với các nội dung sau:  

1. Chủ đề, thời gian và thông điệp: 

a. Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” 

 b. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 

c. Thông điệp:  

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

trên cơ sở giới năm 2019! 

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019! 

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

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với 

phụ nữ và trẻ em! 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương! 

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em! 

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

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

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

tình dục! 

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em! 

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

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng! 

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong 

lao động! 

- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục! 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối 

với phụ nữ và trẻ em! 

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 



  

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật! 

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện 

của trẻ em! 

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

pháp luật ! 

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ 

và các thành viên gia đình ! 
 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Treo băng rôn, panô, cờ phướn, khẩu hiệu truyền thông tại trụ sở làm 

việc, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, trường học, địa điểm công 

cộng, khu đông dân cư. 

- Tuyên truyền vào khung giờ cao điểm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng tại địa phương.  

- Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu 

diễn nghệ thuật, thể thao… liên quan đến chủ đề của Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 

Đề  nghị  Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình) trước ngày 10/12/2019./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 
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