
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Số:            /UBND - LĐTBXH 
V/v cung cấp bộ sản phẩm truyền thông 

về phòng, chống xâm hại trẻ em 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 8 năm 2022 

                  Kính gửi: 

- Các phòng: Lao động -Thương binh và Xã hội, Giáo dục và  

  Đào tạo, Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố; 

- Công an thành phố Bắc Kạn; 

- Thành đoàn Bắc Kạn; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

          Thực hiện văn bản số 1611/LĐTBXH-BVCSTE ngày 02/8/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn sử dụng bộ sản 

phẩm truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em.   

         Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về kiến thức và kỹ năng phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố gửi các 

các đơn vị, địa phương bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em do Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây 

dựng cụ thể như sau: 

        1. Tờ gấp truyền thông về kiến thức và  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 gấp 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 bộ sản phẩm truyền thông đính kèm) 

         Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND thành phố, 
- Lưu: VT, LĐTBXH (Hạnh). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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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               /UBND-LĐTBXH, ngày    tháng 8 năm 2022 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn) 

 

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. 
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