
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

Số:               /SVHTT-QLVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày        tháng 6  năm 2021 

V/v tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền 

nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6 và Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2021 

 

   

        Kính gửi:  

    - Các Phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

  - Phòng Văn h a và Thông tin các huyện, thị   , thành phố; 

    - Trung tâm Văn h a - Thông tin và Thể thao các huyện, thị   , thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4791/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2021;  

Để đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; đồng thời 

tích cực hưởng ứng kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2021 đối với ngành Văn h a và Thể thao; Sở Văn h a và Thể thao đề nghị các 

Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn h a và thông tin, 

Trung tâm Văn h a - Thông tin và Thể thao các huyện, thị   , thành phố thực hiện 

những nội dung sau:  

1. Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc đơn vị quản lý về các chủ đề, thông điệp truyền thông nhân dịp kỷ niệm 

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2021; tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước về  ây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 thông qua các hoạt động văn hoá văn 

nghệ, thể dục thể thao bằng hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

2. Phòng Văn h a và thông tin, Trung tâm Văn h a - Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị   , thành phố: 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn, tham mưu UBND 

cùng cấp chỉ đạo, tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm và tuyên 

truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc 

gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của 

mỗi địa phương trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ưu tiên hình 

thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tuyên truyền vào khung giờ cao điểm 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng.  

3. Chủ đề, thông điệp truyền thông và thời gian tuyên truyền: 

a) Chủ đề, thông điệp truyền thông:  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

theo chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, thông điệp truyền thông theo 

hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 4791/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của UBND 

tỉnh. 

b) Thời gian tuyên truyền:  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 (từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 28/6/2021) và hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 

30/6/2021). 

3. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tổ chức kỷ niệm và truyền thông 

gửi về Sở Văn h a và Thể thao, số 01 - 03 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang trước 

ngày 04/07/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn h a, Thể thao và Du 

lịch./. 

(Đính kèm Công văn số 4791/UBND-KGVX ngày 03/6/2021  

của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; (VBĐT) 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Hoa 
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