
UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

 
          Số:        /LĐTBXH-BVCSTE 

V/v hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm truyền 

thông về phòng, chống xâm hại trẻ em  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Bắc Kạn, ngày      tháng 8  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tỉnh đoàn; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 429/TE-BVTE, ngày 01/8/2022 của Cục Trẻ em – 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm 

truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em. 

 Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng và trẻ em trong bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ 

em, Cục Trẻ em – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng bộ sản phẩm 

truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội gửi các đơn vị, địa phương bộ sản phẩm truyền thông về 

phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, cụ thể như sau: 

1. Tờ rơi truyền thông về kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em dành cho cha, mẹ và các thành viên trong gia đình; 

2. Tờ rơi truyền thông về kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ 

em trong gia đình dành cho trẻ em. 

(Có hướng dẫn sử dụng kèm theo để thực hiện nhân bản, sử dụng) 

Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện truyền thông rộng rãi nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống chống bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh./. 

   
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, tp; 

- Phòng PCTNXH-BVCSTE&BĐG; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đồng Phúc Hinh 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, 

CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM 

(Kèm theo Công văn số          /LĐTBXH-BVCSTE, ngày    tháng 8 năm 2022 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

1. Quy định về bản quyền 

- Bản quyền bộ sản phẩm truyền thông thuộc về Cục Trẻ em – Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội và có in lôgô của Cục Trẻ em. 

- Các đơn vị, địa phương sử dụng để truyền thông và khi sử dụng, nhân bản 

không được chỉnh sửa sản phẩm, nêu rõ nguồn khi trích dẫn. 

2. Đường link các tờ gấp 

-  Truy cập theo đường link: http://tongdai111.vn/thu-vien 

- Chọn Mục I: Kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia 

đình dành cho trẻ em/Download. 

- Chọn Mục II: Kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

dành cho cha mẹ và thành viên trong gia đình/Download. 

http://tongdai111.vn/thu-vien
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