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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 165/BVHTTDL-GĐ ngày 18/01/2023 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023 và 

Kế hoạch số 123/KH-BCĐ ngày 01/02/2023 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình 

tỉnh Ninh Bình về thực hiện công tác gia đình năm 2023, Sở Văn hóa và Thể 

thao xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cá 

nhân, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của công tác gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa 

gia đình Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Hoạt động truyền thông phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả về nội 

dung; đa dạng, phù hợp về hình thức; dễ hiểu, dễ nhớ, tạo được ấn tượng sâu sắc 

đối với quần chúng nhân dân. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tác gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập 

vào gia đình; về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn 

minh, xây dựng gia đình văn hóa. 

- Tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình”. 

- Tuyên truyền về hậu quả của bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, 

gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Tuyên truyền những mô hình tốt tại cộng đồng, những gương điển hình 

của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây 
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dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; phê phán những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội có ảnh hưởng đến giá trị đạo đức, lối sống của gia 

đình Việt Nam. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng các ngày kỉ niệm liên quan 

đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình: ngày Quốc tế Hạnh phúc 

(20/3), ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình (Tháng 6), ngày “Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 

25/11” năm 2023.  

1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền  

- “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”; 

- “Hạnh phúc cho mọi người”; 

- “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”; 

- “Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững”; 

- “Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách”; 

- “Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia”; 

- “Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp”; 

- “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình”; 

- “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”; 

- “Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”; 

- “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội”. 

- “Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6”; 

- “Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh”; 

- “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”; 

- “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn”; 

- “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền”; 

- “Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho 

con cháu”; 

- “Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia 

đình trong tình hình mới”; 

- “Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người”; 

- “Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc”; 

- “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; 
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- “Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo 

dục giá trị gia đình”. 

- “Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”; 

- “Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; 

- “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; 

- “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”; 

- “Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”; 

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

theo pháp luật”; 

- “Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc”; 

- “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”; 

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

của trẻ em”; 

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

và các thành viên gia đình”; 

- “Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy 

cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác”; 

- “Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời 

tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ”; 

- “Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến 

bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững”. 

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

lực trên cơ sở giới”;  

- “Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11”; 

- “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực 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 tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”; 

- “Hãy hành động vì một xã hội cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo 

lực, xâm hại tình dục”; 

- “Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn”. 
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2. Hình thức 

- Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức căng treo băng rôn, 

pano, phướn, áp phích…; có nêu các thông điệp tuyên truyền về gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình trên các tuyến đường, phố, trong khu dân cư, tại trụ sở cơ 

quan, trường học, các công trình văn hóa công cộng.  

- In ấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thông qua hội thảo, hội nghị, toạ đàm tại cơ quan, đơn vị, qua sinh hoạt 

câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề tại địa phương, cơ sở… 

- Các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. 

III. THỜI GIAN 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023. Tập trung cao điểm vào những 

khoảng thời gian sau: 

- Đợt 1 từ 20 – 30/3/2023; 

- Đợt 2 từ 20 – 30/6/2023; 

- Đợt 3 từ 20 – 30/11/2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình  

- Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nội dung hoạt động 

theo kế hoạch này. 

- Xây dựng nội dung, khẩu hiệu, maket truyền thông, nội dung tờ rơi, tờ gấp 

về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và cung cấp cho các địa phương sau 

khi lãnh đạo duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức in ấn và treo 

băng rôn, phướn, pano tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình;  

in ấn tờ rơi, tờ gấp về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Thực hiện tuyên truyền trên bảng điện tử tại cơ quan Sở và phối hợp với 

phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình in ấn và treo băng rôn, phướn, pano tuyên 

truyền trực quan địa bàn thành phố Ninh Bình, in ấn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền 

về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện tuyên truyền tại trụ sở cơ quan 

và thực hiện các nội dung theo văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng 
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ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành 

động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình, ngày “Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối 

với phụ nữ 25/11” năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh các huyện, thành phố 

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và điều kiện thực tế của địa 

phương tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn 

cơ sở thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2023, căn cứ nội dung của Kế hoạch các phòng, đơn vị 

thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả về 

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

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; (để P/hợp) 

- Phòng TCHC, các đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VHTT, TT VH-TT&TT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, NSVHGĐ.  

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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