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Số:          /STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền Chương trình Phòng, 
chống bạo lực gia đình và Chương trình Giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày        tháng 4  năm 2022 

  
 

     Kính gửi: Trung tâm Văn hóa Truyền thanh – Truyền hình các 
huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện nội dung Công văn số 1013/BTTTT-TTCS ngày 21/3/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chiến 

lược và 02 Chương trình thuộc lĩnh vực gia đình; Kế hoạch số 917/KH-UBND 
ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Triển khai thực Chương trình 

Phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1040/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Triển khai thực Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc về 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và công tác Phòng, chống bạo lực gia 

đình, hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình 

bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam 
phát triển toàn diện, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đề nghị: 

1.  Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung chính 

sau: 

1.1. Tuyên truyền Chương trình Phòng, chống bạo lực gia đình 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về Phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức lối sống về 

xây dựng và phát triển gia đình; giá trị của gia đình trong phát triển kinh tế-xã 
hội, tầm quan trọng, kiến thức, kỹ năng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình; chuẩn mực đạo đức ứng xử trong gia đình, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc.  

- Kịp thời biểu dương những gương gia đình văn hóa tiêu biểu, giới thiệu, 

nhân rộng các giá trị tốt đẹp,... góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. 

1.2. Tuyên truyền Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống về phát triển gia đình; các quy tắc ứng xử 

trong trường học; quyền, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, giảm thiểu 

tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,... đặc 

biệt tập trung tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa... 
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- Biểu dương những tập thể, cá nhân, hộ gia đình tích cực hưởng ứng cuộc 

vận động, trọng tâm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”; gương mô hình gia đình tiêu biểu, ông, bà, cha, mẹ mẫu 

mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận; kịp thời lên án các hành vi lệch 

chuẩn, vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, 

lối sống trong gia đình trái với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. 

2. Hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các 

nội dung nêu trên phù hợp tại địa phương. Khuyến khích việc biên dịch, tuyên 

truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số phổ biến đến người dân trên địa bàn.  

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai, 

thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Cục TTCS - Bộ TT&TT;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h); 
- Sở VH, TT&DL; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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