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KE HOiCH
V vic trin khai Tháng hành dng vi bInh dng giói và phông,
chông bo 1irc trên co' s& gió'i 11am 2020 cüa Van phông
Doàn DBQH, HDND và UBND thành phô Ba NAng
Thirc hin K hoach s6 6819/KH-UBND ngày 15 tháng 10 nArn 2020 cüa
UBND thành phô Dà Nkg ye triên khai Tháng hành dng vi bInh däng giâi và
phàng, chông bao 1irc tren cor sâ giâi nàm 2020, Van phông Doàn dai biêu Quoc hi,
HDND vã UBND thành phô (sau dày viêt tat là Van phong) xay dirng kê hoach
triên khai nhu sau:
I. MIJC BICH, YEU CAU
1. NIhrn thu hut sr quan. tam, d cao vai trô, trách nhim Va tInh chU dng
tham gia hành dng cüa cong chc, viên chirc và lao dng hp dông cüa cc quan
trong vic phông, chong bao 1irc, xâm hai dôi vâi ph1i n'& và tré em, nâng cao
nhn thuc và thc hành ye binh dang giài và cong tác vi sçr tiên b cüa phii n;
2. Thang hành dng là dim nhn, tao nên d?t cao dim, phát dng chin
djch truyên thông vi binh dàng giâi và phàng, chông bao lirc trên cor s giài trên
phm vi toàn thành phô.
II. NQI DUNG TRIEN KLIAI
T chirc quán trit, ph bin sau rng cho toàn th cong chic, viên chi'rc và
lao dng hçrp dông ni dung Luat BInh clang giOi; Lut Phông, chông bao 1irc gia
dlnh và các van bàn hi.rrng dn thi hãnh nhärn nâng cao thüc trách nhiem cUa
cOng chrc, vien chtrc và lao dng hçip dOng ye van dê binh clang gii, thirc hin
các muc lieu vi sir tiên bO cüa phit n và phông, chông các hành dng bao lirc tCr
gia dInh.
III. TO CII(rC THVC ffliN
1. Các dan vj thuôc và trirc thuôc dy manh cong tác tuyên truyn, ph bin
Tháng hânh dng vi bIrth clang giOi và phOng, chong bo hrc trên cor sâ giâi näm
2020 den toAn the cOng chuc, v.iên chrc, lao dng hcxp dOng cüa VAn phàng;
2. Thy theo chi.'rc nAng, nhim vi cüa ti1ng dan vj thuOc và trçrc thuOc, thông
qua các buôi gp g, dôi thoai biêu duang nhUng den hlnh tiêu biêu trong cong
tác bInh clAng giâi, vi miic tiêu vi sir tiên b cUa phii ncr; ton vinh nhtthg gia dInh
mâu mrc va nâng cao vj the cUa ngixi ph n, xóa bO nhQng suy nghi ye dinh
kiên giài;

3. Cng Thông tin din tCr thành phó dàng tin, bài tuyên truyn, ph bin,
pháp luat hu&ng irng Tháng hành dng vi bInh dàng giài và phông, chong bo 1irc
trên co só giOi nàm 2020 trên Cong thông tin din tt thành phô Dà Nng;
4. Chü d và thai gian
a) Chi d Tháng hành dng: "Chm drt bo hrc di vài phii nt và trê em";
b) Thai gian: Tr ngày 15/11/2020 dn ngày 15/12/2020;

5. Thông dip và b nhan din truyn thông
(Co phii 1c I và ph liic II dmnh kern)
Trén day là K hoch trin khai Tháng hành dng vi blnh dng giâi và
phOng, chông b?o hrc trén ca sci giâi näm 2020 cUa Vn phông. Dé nghj the dan
vj thuOc và trrc thuOc triên khai, thire hin.t—
Noinhân:
- So LD,TB và XH (dé b/c);
- CVP và PCVP;
- Các don vj thuOc và trrc thuOc;
- Liru: VT, HCTC
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Phii1ucI
Thông dip tuyên truyn hirthig U'ng Tháng hành dng vI
bInh däng gi&i à phông, chng bo hrc trên co s& gioi näm 2020
(Kern theo Ké hogch só.
/KH-VP ngày2.9thángionam 2020
cüa Van phóng Doàn dçi biêu Quoc hi, HDND và UBND thành phô Dà Näng)
I. Chñ d Tháng hành dng
"Chm dá't bzo lrc dái vó'iphi

nfr

và Ire em"

A

A
II. Cac khau hiçu, thong diep truyen
thong
V

A

1. Hu&ng ing Tháng hành dng vi binh ding giâi và phông, ch6ng bao
1irc trên cci si giOi nàm 2020.
2. His&ng i'rng Ngày qu6c th xóa.bO bo lirc di vài phi nü 25/11/2020.
3. Bmnh dng gith là chia khoá d chm drt bo lirc d6i vol phii ntr và tré em.
4. Chü dQng phông ngi'ra va irng phó vOi bao 1irc, xâm hi tInh diic ti vOi
phii nt và tré em.
5. Chm dUt bao 1%rc, vun dp yeu thucrng.
6. Gia dInh cüng vui, dAy lüi COVID-19.
7. Giàn each xà hi, k& n6i yeu thuang.
8. Chm dirt bto 1irc d6i vOi phii nU và tré em.
9. Hay th cáo hành vi bao 1rc, xâm h?i tinh dic phii nct và tré em.
10. Hay hành dng vi cong dng an ton, bInh ding, không bo hrc, xm hai.
11. Hay hành dng d chm drt xâm hai tInh diic phii nt't và tré em.
12. Im lang không phái là cách d bão v bàn than và nn nhân bj bo lirc,
xâm h?i.
13. Xâm hai tInh d%Ic phii nti và tré em là ti ác nghiem tr9ng.
14. Quy rM tinh dic tai ncii lam vic can trO sir tham gia cUa phii n trong
lao dng.
15. Hay tó cáo khi bj quy r6i tinh diic.
16. Pháp
nghiem trj mci hành vi bao lirc, xâm hai, quy r6i tinh diic
dôi vOi vOi phi nU và trê em.
lust

17. Hay len ting khi bj bao 1irc. MQi ngrth sê giüp b?n!
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Phu 1iic II
B nhn din truyên thông cüa Tháng hành tng
vi bInh däng gió'i và phông, chng bo hrc trên co' s& gió'i
(Kern theo Kê hogch sô. 31DZ- /KH-VP ngàyLthánginàrn 2020
cia Van phông Doàn dcii biêu Quoc h3i, HDND và UBND thành phô Dà Näng)

I. HIINH ANJI
Nhin thoáng là 1 trái tim;
Ngàm k5' là mOt con nguii
dixçc ghép tir 2 hInh ngtri
dang ôm nhau, hôa nhp
thành mOt;
HInh ânh biêu d?t cam xüc
yêu thixang, gàn kêt khang
khIt, gân gui;
Hai cánh tay ôrn nhau két
thành hmnh ânh chiêc ruy bang
träng là biêu tuclng cüa chiên
djch toàn câu lan nhât eüa
nam giâi, bat dâu t~ nAm
1991, nhàm chông 1i bao lrc
dôi vâi phii nü' và trê em gái,
thüc day bInh däng giai. Hin
nay, chiên djch cia duçic thirc
hin t?i han 57 quôc gia trén
the giOi.
-

-

-

-

-
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II. MAU SAC:
Màu cam là màu duiçc Lien hcip qu6c lira ch9n là màu biu tiiçng cho
chin djch toàn câu ye xóa bô bo lirc doi vO'i phii nü' và tré em gái;
-

Ruy bang màu trng là biu ttrqng cUa chin djch truyn thông cüa nam
giri nhàm kêu gçi xOa bó bo 1rc dôi vâi phii nit và tré em gái trén toàn the
giâi./.
-

