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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

động quốc gia về PCBLGĐ và
Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện tinh thần công văn số 209/UBND-KGVX ngày 18 tháng 5 năm
2017 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam
năm 2017; nay Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng
dẫn các đơn vị thực hiện một số việc sau:
1. Chủ đề Tháng hành động:
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa:
+ Khẳng định tầm quan trọng của bữa cơm gia đình trong gắn kết các thành
viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình;
+ Giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của
những phút giây sum họp bên bữa cơm gia đình; từ đó, giáo dục trách nhiệm của
mỗi thành viên gia đình xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc;
+ Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi
trao truyền những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Thể hiện
sự quan tâm, chia sẽ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây
dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
2. Các thông điệp truyền thông:
+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6;
+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương;
+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc;
+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong
gia đình;
+ Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh;
+ Hạnh phúc Gia đình: Yêu thương và Chia sẻ.
3. Yêu cầu thực hiện:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 đảm bảo thiết
thực và hiệu quả; phối hợp với Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp tại địa
phương triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động theo chủ đề, thông điệp trên.
- Các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc, có kế hoạch chỉ đạo lồng ghép
tuyên truyền chủ đề, thông điệp, nội dung Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 vào
các kỳ sinh hoạt ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục quốc dân trong toàn tỉnh.
4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6 đến ngày 29/6/2017.
Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố và các đơn vị
trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017
tại đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban VSTBPN
ngành GDĐT (qua đồng chí Chiêm Ích Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành
Giáo dục) trước ngày 30/6/2017. Địa chỉ: ichhiep.congdoangd@gmail.com để
tổng hợp, báo cáo về UBND Tỉnh ./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT ( để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở ( để thực hiện);
- Công đoàn ngành GDĐT ( để ph/h);
- Giám đốc, Các PGĐ Sở (báo cáo);
- Thành viên Ban VSTBPN;
- Lưu: VT, CĐN, H, 70b.
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