
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:   500   /STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày  07    tháng  6  năm  2021

V/v gửi tài liệu tuyên truyền phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước,

xâm hại tình dục trẻ em 

    Kính gửi:     
- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao

huyện Đức Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện: Hàm

Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam và thị xã Lagi;
- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết;      
 

Theo tinh thần Công văn số 1061/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 28/5/2021
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cung cấp tài liệu phối hợp
thông tin, tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình
dục trẻ em;

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối
nước thương tâm gây tử vong cho trẻ em; tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn
biến phức tạp và nghiêm trọng, trong đó có vụ nạn nhân rất nhỏ tuổi tại huyện
Tuy Phong. Do đó,  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương đẩy
mạnh triển khai tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở các nội dung sau: 

1. Tờ rơi: Phòng chống đuối nước trẻ em. 
2. Tờ rơi: Phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa dịch Covid – 19 (Lời

khuyên cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại gia đình và cơ sở nuôi dưỡng trẻ
em. 

3. Tờ rơi: Bạn có thể từ mình phòng tránh đuối nước/Đừng để con trẻ đuối
nước ngay tại nhà. 

4. Tờ rơi: Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta. 
5. Tài liệu: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại nhà trong mùa dịch

Covid-19. 
6. Tờ rơi: 05 bước của kẻ xâm hại tình dục trẻ em qua mạng 
7. Tờ rơi: Hướng dẫn phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong dịch Covid

- 19 
8. Đường link truy cập các clip, sản phẩm truyền thông về phòng chống

xâm hại tình dục trẻ em: 
https://www.youtube.com/watch?v=N4kDqazzsyQ&t=32s  
https://www.youtube.com/watch?v=R_yPWjlsW1c&t=49s  
https://www.youtube.com/watch?v=F0QWF18b75c  
https://www.youtube.com/watch?v=-NFvMgmE77Y&t=28s  



https://www.youtube.com/watch?v=_nBrdMWkQ5M  
https://www.youtube.com/watch?v=yzJFbssMWUQ&t=62s  
https://www.youtube.com/watch?v=sFfDq8kPGic&t=10s  
https://www.youtube.com/watch?v=l3jPkZObl9o 
https://www.youtube.com/watch?v=cdxu1mm3ruE&t=1s  
https://www.youtube.com/watch?v=nhSs6HhZMFM&t=16s  
https://www.youtube.com/watch?v=fOMdG_h3aSU&t=129s  
https://www.youtube.com/watch?v=IUcAL5sT02E  
https://www.youtube.com/watch?

v=G3qFr4sJSB4&list=PLw3ObIkwF0sYd5v_qQM9g-AES0f6F6tYI&index=24 
https://www.youtube.com/watch?v=N1fCHhkAAa0&list=PLw3ObIkw

F0sYd5v_qQM9g-AES0f6F6tYI&index=31  
(Gửi kèm theo)
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương khai thác các tài liệu

trên để phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
bằng các hình thức phù hợp góp phần phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em tại
địa phương./. 
  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở LĐTBXH (để biết);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
   (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTBCXB. Yến.

     Dương Tự
      

    


		2021-06-08T08:50:33+0700
	Việt Nam
	Dương Tự<tud@stttt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-06-08T16:37:35+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận<stttt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




