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Cca Lô, ngày tháng nám 2020 

KE HOJLCH 
To chtTic các hot tng k' nim ngãy Gia dInh Vit Nam 28/6 vã 

tuyên truyên "Tháng hành dng quôc gia ye phông, 
chông bto Iyc gia dInh" näm 2020 

Thrc hin K hoch s 278/KH-UBND ngày 27/5/2020 cüa UBND tinh Ngh 
An ye To chrc các hot dng truyên thông Ngày Gia dInh Vit Narn 28/6 va tuyên 
truyên "Tháng hành dng Quc gia v Phàng chng bo 1irc gia dInh" nãm 2020; 
UBND Thj xA xây dirng Kê ho.ch tO chirc trin khai, thuc hin nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Nhm ton vinh nhttng giá trj van hóa truyên thng tt dp ci.ia gia dInh Vit 
Nam, to six lan töa trong các tng 1&p nhân dan xây dirng gia dmnh no g.m, bInh ding, 
tin b, hanh phic, thixc hin np s6ng van minh, van boa 1rng xr trong gia dInh, 
cong dng và xä hôi, xây dirng nhân each ngui Cira Là tlr giáo dye do drc 1i sng 
trong gia dInh, tip thu có chpn 1pc các giá tr van hóa tot dp cüa gia dInh trong xä 
hi phát triên. 

- Tuyên truyn rng rài, nâng cao nh.n thii'rc, trách nhim cüa các cp, các 
ngành va toàn xã hi thii&ng xuyën quan tam cong tác gia dInh và phông, chông b?o 
Iirc gia dInh thirc hin dy dü các quyn va trách nhim cüa các thành viên trong gia 
dInh, dc biM d0i vri phy n, tré em vã ngLrôi cao tui, gop ph.n thtrc hin có hiu 
qua chiên h.rçic phát trin gia dInh Vit Nam. 

2. Yêu câu 

T chtrc các hoat dng tuyên truyn k' nim ngày Gia dInh Vit Nam 28 tháng 
6 näm 2020 và phát dng "Tháng hành dng quc gia v phông, chng bao  1rc gia 
dInh" dam bão hiu qua, tit kiêm Va có nghia thiêt thçrc. 

II. NQI DUNG, HINH THTC HOiT DQNG 

1. Ni dung hot ding 

1.1. Phát ang chiên dlch  truyên thông "Tháng hành dng Quôc gia ye 
phông, chông b,o lçrc gia dInh". 

a, To chCrc chin dich truyn thông v phOng, chông bao  lçrc gia dInh trén dja 
bàn Thj xä Cira Là nhm tao  hiu irng tIch ci.rc, nâng eao nh.n thirc, trách nhim cüa 
gia dInh, cong dng trong phàng, ch6ng bao  hrc gia dInh, ngan ch.n, phát hin Va xCr 
1' kjp thai hành vi bao lirc gia dInh, h trg nan  nh.n bo Içrc gia dInh; biêu ducing 



khen thung cá nhân, tp th có thành tIch xut s.c trong phông, chng bto Irc gia 

dInh trên dia bàn. 

b. ChU dé cüa chiên dlch  truyên thông: 

"PhOng, chng bo lçrc gia dInh là trách nhim cüa các cap, các ngành Va toàn 

xa hi" 

c. Thông dip 

- Bo lirc gia dInh lam suy giãm khà nãng hpc tp và phát triên toàn din cüa 

tré em. 

- Bo lirc gia dInh là vi phm pháp lut. 

- M9i hành vi bo lrc gia dInh cn di.rçc t giác và xi:r l nghiêm minh theo 
pháp lut. 

- Bâo v tré em sang an toàn ngay tai  gia dInh là trách nhim cüa cha m và 
các thành viên gia dInh; 

- Tré em chCmg kin hoc bi, bo lirc gia dInh, khi trng thành có nguy Ca gay 

bo lirc vri ngu6i khác cao g.p 3 l.n nhQng tré em khác. 

- Nan nhân bao li..rc gia dInh cn nâng cao thrc phông ngra và kp thi tim 

dn dja chi tin cy cong  dng d di.rcic tu vn và h trg. 

- Dâu ttr cho cong tác phOng, chng bo lirc gia dInh là dãu ti.r cho tin b xa 

hôi, thtc day xà hi phãt triën ben vQng. 

1.2. T chirc các hot dng k' nim ngày Gia dlnh Vit Nam 28/6 

a. Chili d: "Giü gin và phát huy truyên thng van hóa (mg x(m tot dçp 
trong gia dlnh" 

b. Các thông aip truyn thông ngày Gia ainh Viçt Nam 28/6 

- Htr&ng (mg Ngày Gia dInh Vit Nam 2 8/6. 

- Gia dInh là nai bào tn, 1uu giU giá tri, van hóa tt dp cüa dan tc. 

- Xây dirng nhân cách nguà Vit Nam t1r giáo dyc do d(rc, lôi sng trong gia 
dInh. 

- Xãy dyng mOi tru6ng van hóa gia dInh - cong dông - xà hi lành rnnh. 

- Yêu thuang Va chia sé dê giü' gin hnh phic gia dInh. 

- Ong bà, cha mc mu mrc - con cháu thão hin. 

- Ton tr9ng, l&ng nghe và chia sé d giQ' gin hnh phüc gia dInh. 

- Gia dInh là ci ngun s(rc mnh, thành trI quan tr9ng nht cia môi con ngLrai. 

- Gia dInh - To .m nuôi duOng, chäm sóc; giáo dyc nhmng con ngrèi kh 
mnh d xây drng dt nurc. 

2. Hlnh th(rc to chirc 

- Treo khu hiêu, pa no trên các tryc dtmOng chInh ti trung tam Thj xã vâi nôi 
dung là các thông dip trên. 
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- To chirc các hmnh thi.:rc mit tinh, diu hành; tAng cuông các thi 1ucmg, chuyên 
myc tuyên truyên ye phông, chông b?o  lirc gia dInh trên các Ca quan truyên thông ciia 
dja phi.rang (Eài truyn thanh truyn hInh, trang thông tin din tl:r...); To chrc Hôi 
nghj, nói chuyn chuyên d, các hoat dng giao lu'u, thi the thao gia dInh gãn vói chü 
d phông, chng bo 1xc gia dInh. 

- Uu tiên thai lu'çing tin, bài và các chuang trInh truyn hInh v chü d ngãy 
Gia dInh Vit Nam 28/6/2020, vAn hóa rng xcr trong gia dInh, xây dirng gia dInh 
hanh phiic, bn vcrng. Lng ghép ni dung tuyên truyên ye phông, chông bo !rc gia 
dInh trong sinh hot cüa các t chirc, doàn th & khu dAn ctr. 

4. Th&i gian to chtrc các hot dng 

Tir ngày 04/6 den hêt ngày 3 0/6/2020. 

III. TO CHIYC THIYC HIN 

1. Phông VAn hóa và Thông tin 

Tham muu UBND Thj xA K hoch vá chi do hi.râng dn UBND các phLrmg, 
Trung tAm VHTT&TT, các Ca quan, dun v truàng hgc t chrc trin khai các hot 
dng k nim ngày Gia dInh Vit Nam 28/6/2020 g.n v&i L phát dng tháng hAnh 
dng Quéc gia v phông, chng bo lirc gia dInh. 

- Chü tn don dc, kim tra vic thçrc hin cüa các ca quan, dun vi. 

2. Phông Tir pháp 

Chü dng phi hcxp véi các ca quan, dun v lien quan t chtc tuyên truyn v 
Lut BInh däng giâi, Luât Phông, chông bo hrc gia dlnh, Lut HOn nhAn vA gia dInh 
vài nhiêu hmnh thrc phong phi nhm chuyên tâi dn các tang lOp nhân dan thirc hin 
t& cong tác gia dInh. 

3. Phông Lao dng - Thiwng binh và XA hi 

ChÜ trI, phi hçp vài các cu quan, ban, ngành lien quan Ing ghép tuyên truyn 
ni dung ye gia dInh trong "Tháng hành dng vi tré em ', thai gian tr nay dn ngày 
3 0/6/2020 nhm thi:ic day phong trAo "ToAn xã hi xAy dirng gia dInh bn vrng, hanh 
ph(ic, nuôi dy con t6t". 

4. Trung tam VAn hóa, Th thao VA Truyn Thông 

- XAy dimg Chuang trInh truyn thông vOi chü d "Gia dInh - ngun hrc vA 
trách nhim trong phông, ch6ng bo hrc gia dInh" và các thông dip truyn thông 
NgAy Gia dInh Vit Nam 28/6/2020; 

- PhAn cong can b theo dOi, gii.ip do' Ca s& triên khai thtrc hin các ni dung có 
hiu quA. 

- T chirc cAc hoot dng tuyên truyên cô dng trirc quan, toa dAm, giao lixu vAn 
hóa vAn ngh, th dic th thao, cAc thông dip ye gia dinh qua h thng pa no, áp 
phIch, xe thông tin lu'u dng. . . .trên cAc tuyn dwng chInh vA khu vtrc trung tAm Thj 
xA nhAn NgAy Gia dInh Vit Nam 28/6/2020; Mi tuyn th.räng chInh, khu vrc trung 
tam có It nht mt bAng rOn tuyên truyn. 
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- Xây dyng các chtrang trInh, tin bâi; xây dirng chuyên trang, chuyên rnçic 
tuyên truyn v Luât BIrth d&ng gi&i, Lut Phàng, chông bto lirc gia dinh, Lut Hon 
nhân và gia dinh; chi dio dái truyn thanh các phtrOiig kjp thai thông tin, tuyên 
truyên ye nh&ng mô hlnh mu, t.p trung phãn ánh các chü trucTng, duing lôi càa 
Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuâc v cong tác gia dInh, các kin thi.rc giáo 
dic gia dInh, xây drng gia dInh van hóa, truyn thng cüa gia dlnh Vit Nam. 

- Chuân bj và trang trI xe ô to tuyên truyn c dng trrc quan tham gia diu 
hành (thea kê hoch cu the cUa S& Van boa và The thao). 

5. Các co quan, doWn vj, tnthng h9c trên dla  bàn 

To chirc treo bang rOn, kh.0 hiu trtróc tnl sv Va to chirc gp mat, ta dam Va 
to chirc các hot dng thit thiic khác nhân k' nim 15 nãm "Ngày Gia dInh Vit 
Nam 28/6". 

6. D ngh Uy ban Mt trn To quc và các doàn the Th xä 

- T chirc các hot dng nhir: T9a dam, nói chuyn chuyên d, truyn thông 
nhóm nhO tuyên truyn cho hi viên, doàn viên và nhân dan thc hin tM chü trirang, 
diräng lôi cCia Dãng, chInh sãch pháp 1u.t cüa Nhà ntxóc ye cOng tãc gia dInh, các 
kin thrc giáo diic gia dInh, xây dimg gia dInh .m no, bInh dang, tin b và hnh 
phóc; 

- V.n dng hi vien, doàn viên tIch cçrc tham gia các hot dng xây drng Gia 
dInh van hóa, Lang van hóa, Khu ph van hóa; 

7. Uy ban nhân dan các phLr&ng 

- Can ci.r k hoch cüa Thj xa, xây d1rng k hoch t chirc các hot dng ci the, 
phi hgp vri tInh hInh thirc t cüa dja phtrcmg, tang cithng cong tác chi do vã t chcrc 
triên khai thçrc hin các hot dng tOi cac khôi, dam báo thiêt thçrc, hiu qua, tham gia 
dy dü các hot dng do các cci quan, ban, ngành, doàn the Th xã to chi.rc nhân Ngày 
Gia dinh Viêt Nam 28/6/2020; 

Trên day là k hoch t chcrc các hot dng Ngày Gia dinh Vit Nam 
28/6/2020 và trin kbai Tháng hành dng Quc gia ye phàng chông bo 1irc gia dInh 
trén dja bàn thj xa Cira Là. Yêu câu Thu tru&ng các phàng, ban, dan vl lien quan Va 
UBND phu&ng trin khai thrc hin nghiêm t1ic. Báo cáo kêt qua triên khai ye UBND 
Th xä qua phàng Van hóa và Thông tin trixâc ngày 05/7/2020 dê tong hgp báo cáo 
UBND Tinh, Sä Van boa và Th thao Ngh An,j— 

Ncri nhn: 
-S&VHTT; 
- Thx&ng trirc Thj iy; 
- Chü tich, các PCT thi xâ; 
- Các ca quan, dan vj; 
- UBND phng; 
- Ltru: VT, VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

  

  

Nguyn Th1 Dung 
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