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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BVHTTDL-GĐ 
V/v cập nhật số liệu báo cáo kết quả triển khai 

Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ 

đến năm 2020 

 

 

      Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 
 

 

        
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

  

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công 

văn số 2570/BVHTTDL-GĐ về việc báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành 

động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 60/63 báo cáo của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, thời điểm báo cáo 

kết quả chưa cập nhật đầy đủ số liệu của cả năm 2020. 

Để hoàn thiện báo cáo kết quả Chương trình động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình đến năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương 

trình giai đoạn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan cập 

nhật số liệu kết quả triển khai chương trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

 Báo cáo của Quý cơ quan gửi về địa chỉ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Vụ Gia đình) đồng thời gửi bản mềm qua email: vugiadinh@gmail.com 

trước ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Trân trọng./.   

 

 

 
 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lưu: VT, GĐ, MN(65). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  Trịnh Thị Thủy  
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