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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em 

 trên các báo, tạp chí tại trung ương  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL 

 ngày       tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại 

trẻ em đến người dân trên cả nước, các thành viên trong gia đình và đặc biệt là 

đối tượng trẻ em.  

2. Yêu cầu  

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề liên quan đến kiến thức, 

kỹ năng cần thiết để phòng, chống xâm hại trẻ em; vai trò của gia đình trong 

phòng, chống xâm hại trẻ em. 

- Các bài viết tuyên truyền trên báo, tạp chí cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; 

được biên soạn và trình bày phù hợp với trẻ em, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mẫu 

giáo, tiểu học. 

- Hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, ấn tượng với trẻ em. 

- Việc tuyên truyền đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch.  

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên trang thông tin 

điện tử giadinh.bvhttdl.gov.vn 

1.1. Nội dung: 

 Đăng tải các tin, bài và ảnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, 

chống xâm hại trẻ em; các hoạt động của địa phương về phòng, chống xâm hại 

trẻ em; kiến thức, kỹ năng dành cho các thành viên trong gia đình và trẻ em để 

phòng, chống xâm hại trẻ em; kinh nghiệm hay của các quốc gia trong khu vực 

(có văn hóa tương đồng với Việt Nam) và trên thế giới về phòng, chống xâm hại 

trẻ em... 

1.2. Thời gian: từ tháng 11 - trước ngày 20 tháng 12 năm 2020. 

2. Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng 

2.1. Nội dung 
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Tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em 

như: các hình thức, thủ đoạn, đối tượng xâm hại trẻ em; nhận biết nguy cơ bị 

xâm hại; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà, ở trường học, 

khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội; quy tắc phòng, chống xâm hại trẻ em 

cần nhớ như quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi… 

2.2. Hình thức  

- Các nội dung tuyên truyền được thể hiện dưới hình thức các bài viết, câu 

chuyện bằng hình ảnh, hỏi - đáp; có tranh, ảnh minh họa phù hợp. 

- Trên đầu mỗi trang tuyên truyền có in logo Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia 

đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện”. 

2.3. Thời gian thực hiện 

Tuyên truyền trên Ấn phẩm Cầu Vồng số tháng 11 và tháng 12 năm 2020.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Gia đình  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin nội dung 

tuyên truyền; đặt bài, đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử 

giadinh.bvhttdl.gov.vn. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông và giáo dục Cầu Vồng    

xây dựng danh mục các bài tuyên truyền; thẩm định nội dung các bài viết, hình 

ảnh tuyên truyền. 

2. Văn phòng Bộ  

Hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch và các thủ tục thanh quyết toán 

theo quy định.  

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu cụ thể    

công việc. 
 

Căn cứ, nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, 

đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức, triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết./. 
 




