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V/v tuyên truyền Chương trình “Phòng
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở
giới giai đoạn 2021 - 2025”
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Sê, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.
Triển khai Kế hoạch số 34/KH- SVHTTDL ngày 20/4/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc triển khai Chương trình “Phòng ngừa và
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” thuộc Ngành Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị trên tăng cường công tác
tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, xe lưu động...một số
nội dung sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân trên
địa bàn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật
Hôn nhân và gia đình.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính
quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có
liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và ảnh hưởng
của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội nhằm ngăn
chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cở sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền nhân rộng những điển hình tốt, người có uy
tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai
các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện
bình đẳng giới.
- Đăng tải các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình trên Trang thông
tin điện tử của đơn vị.
- Tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền bình đẳng giới trong các
hoạt động xây dựng gia đình văn hóa; triển khai đến các thôn, làng, tổ dân phố
nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin biết./.
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