
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 Số:      /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền Hội nghị  

Văn hóa toàn quốc và Tháng hành động  

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ 

Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 437-CV/BTGTU 

ngày 21/10/2021 về việc tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại Văn bản số 763/TTCS-TQ này 02/11/2021 về việc hướng dẫn triển 

khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 

2021; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền:  

Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng 

phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền. 

a) Đối với việc tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (như: Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Thông tri số 25-

TT/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),...) và những định hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 
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- Phản ánh toàn diện diễn biến Hội nghị; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, 

chủ đề, thông điệp của Hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước tại Hội nghị; các chuyên đề, ý kiến tham luận tiêu biểu thể hiện tâm 

huyết, trách nhiệm của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ; đồng thời khẳng định 

đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật cần được lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Tổng hợp, thông tin tuyên truyền các hoạt động, sự kiện chính trị trọng điểm 

do Trung ương tổ chức như: Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân 

đi”; Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị với chủ đề “Việt Nam với khát 

vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc”; phóng sự phim tài liệu về đường lối, chủ 

trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ,... 

- Chủ động phỏng vấn, ghi hình cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, 

trong đó đặc biệt là các nhà nghiên cứu về văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ,... về lĩnh 

vực văn hóa, văn nghệ. 

- Tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn 

nghệ sĩ chung sức xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người 

Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thành tích, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù 

địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 

tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII cùa Đảng. 

b) Đối với việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021: 

- Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu 

quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19.  

- Kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, 

kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. 
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- Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền 

năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa 

bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021. 

- Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo 

lực trên cơ sở giới năm 2021.  

+ Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh. 

+ Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021. 

+ Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển 

bền vững của đất nước.  

+ Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

+ Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.  

+ Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.  

+ Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.  

+ Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.  

+ Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. 

+ Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại. 

+ Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại. 

+ Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.  

+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với 

với phụ nữ và trẻ em.  

+ Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 

+ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới.  

- Biểu dương những gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phán, lên án những 

biểu hiện, hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Vận động các nguồn 

lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản chỉ 

đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và 

Truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.  
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Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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