
      

             Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 647/HD-VHTTDL ngày 17/5/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức truyền thông Tháng hành động Quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6/2001 – 28/6/2022);  

Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực để giáo dục, 

nâng cao nhận thức sâu sắc về truyền thống của gia đình Việt Nam và phòng, 

chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên 

và học sinh thực hiện; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Hưởng ứng các hoạt động tại địa phương, đơn vị về tổ chức truyền thông 

Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và kỷ niệm 

21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), thời gian hưởng ứng các hoạt động được 

tổ chức từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022; trong đó, tổ chức cao điểm từ ngày 

15/6 đến hết ngày 28/6/2022, với chủ đề của năm 2022 là: “Gia đình bình an - Xã 

hội hạnh phúc”.  

2. Tổ chức treo Panô, áp phích trong trường học để tuyên tuyền cho cán bộ 

quản lý, giáo viên và học sinh; các đơn vị tùy chọn một trong những Thông điệp tại 

phần II. Chủ đề và thông điệp theo Hướng dẫn số 647/HD-VHTTDL ngày 

17/5/2022 (gửi kèm) để thực hiện. 

3. Căn cứ tình hình điều kiện cụ thể của đơn vị để lựa chọn nội dung, hình 

thức tổ chức phù hợp gắn với các hoạt động như: Mittinh, tăng cường thời lượng, 

chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cổng thông tin 

điện tử, Website của đơn vị; tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động 

giao lưu, hội thi về Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; trình diễn văn nghệ, 

thời trang; vẽ tranh, thi thể dục thể thao gia đình gắn với chủ đề phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022.  

Các đơn vị tổ chức các hoạt động phải đảm bảo, tuân thủ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v  tổ chức truyền thông Tháng hành 

động Quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình (Tháng 6) và kỷ niệm 21 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam  

(28/6/2001 - 28/6/2022). 
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Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

02/7/2022, qua địa chỉ Mail: phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn./. 

Nơi nhận:                                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở VH, TT&DL (để biết);                                                                 
- Lưu: VT, GDTX-CTTT (K).                                                                            

 

 

 

                                                                                     Trần Sĩ Thành 
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