
 

Kính gửi:   

 - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 496/UBND-KGCX ngày 04/06/2019 của ỦY ban 

nhân dân tỉnh về việc Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Hoạt động Truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình (từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2019) 

a) Chủ đề truyền thông: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm 

của cáccấp, các ngành và toàn xã hội” 

b) Thông điệp: 

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

trẻem; 

- 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 

phápluật; 

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

cácthành viên gia đình; 

- Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình; 

- Kinh phí và nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong triển khai nhiệm vụ 

phòng,chống bạo lực gia đình; 

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

gâybạo lực với người khác cao gấp 3 lần những trẻ em khác; 

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

đếnđịa 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. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1641 /SYT-NVY 

V/v Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6/2019. 

An Giang, ngày 17tháng 06 năm 2019 



2. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (từ ngày 14 - 28/6/2019) 

a) Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong 

giađình” 

b) Các thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam: 

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; 

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; 

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình; 

- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; 

- Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; 

- Ông bà mẫu mực – con cháu thảo hiền; 

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

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con 

người; 

- Gia đình – tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe 

mạnhđể xây dựng đất nước. 

3. Thời gian: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Tháng hành động Quốc gia về 

phòng,chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2019. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 

14-28/6/2019. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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