
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHA VIT NAM 
THI XA C1J'A LO Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

S: /KH-UBND Ca Lô, ngày tha'ng 5 nám 2021 

KE HOACH 
To chüc các hoit tng k nim 20 nàm ngày Gia dInti Vit Nam (28/6/2001 

— 28/6/202 1) và hu'&ng ü'ng "Tháng hành dng quôc gia ye phông, 
chông bo hrc gia dInh" nám 2021 

Thrc hin K hoich s 262/KH-UBND ngày 07/5/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An, Hinng dn cüa Si VH&TT v To chirc các hott dng k nim 20 
nãm Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6/2001 — 2021) và hung lrng "Tháng hành 
dng Quc gia v phông chng bao  1irc gia dInh" näm 2021. UBND thj xà xây 
dirng K hoach t chirc trin khai, thrc hin nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Nâng cao nhn thrc, trách nhim cüa các cp, các ngành, các doàn th 
và toàn xà hi quan tam xây dirng gia dInh no m, tin bô, hinh phiic bn vUng. 

- Dy mnh tuyên truyn nhm t10 str lan tóa và ton vinh nhüng giá trj 
nhân van sâu sc cüa gia dInh Vit Nam. K thra phát huy truyn thng Nhm 
ton vinh truyn thng van boa t& dçp và các chun mirc do düc, 1i sng, 
thun phong m tiic cüa gia dInh Vit Nam. Tiêp thu có ch9n l9c các giá trj 
mth, tin b, xây dimg gia dInh th?c sx là to am cüa mi ngui, gop phn nâng 
cao chit lu'crng sng cüa, mi gia dInh và thirc hien nnic tiêu, chi tiêu cüa Chin 
lucc phát trin gia dInh Vit Nam dn näm 2030. 

2. Yêu cãu 

- Các hot dng k5' nim 20 nàm Ngày Gia dInh Vit Nam ctugc t chirc 
gn vci "Tháng hành &ng quc gia v phOng, chng bto lirc gia dInh" d tto 
hiu trng truyn thông v gia dInh và phông, chng bo lirc gia dInh trong tháng 
6 nàm 2021. 

- To chirc các hoat dng phài có ' nghia thit thuc, tit kiêm, hiu qua. 
HInh thrc và ni dung mang tInh quân chüng và huâng ye co s&. 

IT. NQI DUNG, HINH THUC HO3T BONG 

1. T chirc các hott &ng k nim 20 näm Ngày Gia dInh Vit Nam 
(28/6/2001 — 28/6/202 1) gn vói "Tháng hành dng Quc gia v phOng, chng 
bo lirc gia dInh". 

- Chü dê: 

+ K5T nim 20 näm Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6/200 1 — 28/6/202 1): 
"Gia dinh blnh an —xd hôi han/i phác" 



+ Truyn thông "Tháng hành dông Quc gia v phông, chng bao  içrc gia 

dInh": "Phàng, chng bçio li'c gia dlnh là trácl, nhim cüa các cap, các ngànli 
và toàn xã h3i" 

- Tuyên truyn, vn dng t chirc thrc hin bia corn gia dInh vào thu 2 
ngày 28/6/202 1 (Ngày Gia dInh Vit Nam). GRi chung là tü 17-19 gR; tüy vào 
diu kiên tirng gia dInh, cci quan, don vj d t chirc cho phü hçip. 

- T chirc L phát dng "Tháng hành dng quc gia v phông cMng bo 
lirc gia dInh" gn vó'i k nim 20 näm Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6/200 1-
28/6/2021). 

- Tuyên truyên cô dng trirc quan các thông dip v Gia dInh, Lut Phông 
cMng bao  1irc gia dInh, Lut Hon nhân gia dInh, Lut BInh ding gii, Lutt Tré 
em, Lut buôn ban ngiRi. . .qua h thng áp phIch, panô, bang rOn, ci phun 
theo chñ d trên các trijc duô'ng, các co quan, trrnmg hoc, khu virc trung tam cüa 
thj xã, phu'ng. 

- Xây dirng các phóng sir, tin, bài vi& v Gia dInh Vit Nam, "Tháng 
hành dng quc gia v phông chng bao  1irc gia dInh" phát trên Dài Phát thanh - 
Truyên hInh tinh, dài truyn thanh co s&. 

2. T chüc toa darn di thoai vi chü d "Gia dlnh bInh an - xâ hói hgnh 
phic ". 

3. T chtrc các cuc thi van hóa, van ngh, th dijc th thao, ngày hi Gia 
dInh Viêt Narn; toa dam trao di kinh nghim v ki näng, kin thirc nuôi 
duâng, giáo diic con cái, chäm soc ngu'i già, ngui khuyt tat; nói chuyn 
chuyên d v van hóa gia dInh và vic xay dirng gia dInh van hóa. 

4. T chirc biu duong, ton vinh các gia dInh van hóa tiêu biêu xuât sac. 

5. To chüc các hoat  dng tr thin, thäm hôi, giip dO các Ca nhân, gia dInh 
có hoàn cãnh dàc biêt khó khän. 

III. THÔNG DIIP TRUYEN THÔNG 
1. Thông dip v phàng, cIing bçio li'c gia dlnh, bInh ding trong gia 

ttlnli 
- Hay d tlnh yêu thirong suyi m ngôi nhà ban; 
- Yêu thuong và chia sé d xây drng hnh phiic gia dInh; 
- Hanh philic s tóa sang trong gia dInh không có bto hrc; 
- Bio 1irc gia dInh lam suy giâm khã nang hçc tp và phát triên toàn din 

cüa tré em; 
- Bio lrc gia dInh là nguyen nhân chInh dn dn ly hon hin nay; 
- Bio 1irc gia dInh lam gia tang các vii an hInh sir; 
- Ngãn ngua các hành vi bao  lirc gia dInh d xây dirng xã hi hnh phüc; 
- Báo v tré em sng an toàn ngay ti gia dInh là trách nhim cña cha m 

và các thành viên gia dInh; 
- Roi v9t không lam tré nén ngui, yêu thuo'ng mnh han 1i quát mäng; 
- Bio lirc gia dinh là vi phm pháp 1ut; 



- M9i hành vi bo 1i.rc gia dInh cn du'p'c t giác và xi'r 1 nghiêm minh 
theo pháp 1ut; 

- Phông, chông bo 1rc gia dInh là trách nhim cüa toàn xà hi; 
- Bao 1irc gia dInh vi phm nghiêm trçng dn quyn con ngui; 
2. Thông d/p v van hóa gia d'inh, giá trj gia dIn/i và giáo dye gia din/i 
- Gia dInh là trrnYng h9c du tiên d hInh thành nhân cách cüa mi ngui; 
- Phát huy vai trô cüa ông bà, cha mc trong giáo dic giá trj gia dInh cho 

con cháu; 
- Van hóa là dng 1irc cüa phát trin, van hóa gia dInh là ci ngun cüa 

van hóa dan tôc; 
- Gia dInh là nai báo tn, luu giü các giá trj van hóa tt dçp cüa dan tc; 
- Xây dtrng nhân each ngu?i Vit Narn tü giáo ditc do drc, 1i sng 

trong gia dInh; 
- Ong bà, cha mc mu rn1rc, con, cháu tháo hin; 
- Gia dInh là t bào cia xã hôi, thành trI cüa To quc; 
- Gia dInh là pháo dài, thành viên gia dInh là chin s trong phông, 

chng dch bnh; 
- Büa cim gia dInh m áp yêu thung; 
- Giá tn gia dInh là giá tn ct lOi gop phn hInh thành giá trj van boa dan 

toe; 
- GIn gict và phát huy van hóa truyn thng dan tc, cn chii trng 

giáodicgiátrj giadInh. 
3. Thông d&p  v cong tác gia din/i 
- Du tu' cho cong tác gia dInh là du tu' cho phát trin bn vctng; 
- Hay xây drng gia dinh thirc sir là t m cüa mi ngu'i, là t bào lành 

rnanh cüa xâ hôi; 
- Hay xây drng gia dinh là lá chin tin cy cho các thành viên gia dInh; 
- Cong tác gia dInh là cu ni dua chInh sách vào cuc sng; 
- Xây dirng gia dInh htnh phiiic là nhim v trpng tarn ca cong tác gia 

dlnh 
trong tInh hInh mó'i; 

- Nâng cao trách nhim cüa xà hi trong phOng, chng bo 11rc gia dInh 
là nhim vii cüa cOng tác gia dinh; 

- Xây dirng quc gia htnh phic cn bt du tr xay dirng gia dInh hnh 
phCic; 

- Quan tam dn cOng tác gia dInh cn cii th hóa bang hành dng. 

4. Thbi gian to chfrc các hott Ing 
Tir ngày 01/6/2021 dn h& ngây 30/6/2021. 

IV. TO CH1C THIYC HIN 

1. Phông Van hóa vã Thông tin 

Tham rnuu UBND thj xa Kê hotch và chi do hu'ng dn UBND các 
phrnmg, Trung tam VHTT&TT, các Ca quan, dan vj trung h9c t chiirc triên 



khai các hot dng kS'  nim 20 näm Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6/2001 — 
28/6/202 1) g.n vói L phát dng tháng hânh dng Quôc gia ye phông, chông 
bio 1rc gia dInh. 

- Chü trI don dc, kirn tra vic thirc hin cüa các Co quan, don v. 

2. Phông Tu pháp 

Chü dng pMi h9'p vó'i các Co quan, don vj lien quan t chirc tuyên 

truyn v Lut BInh dng gRii, Lut Phông, chng bo 1?c  gia dInh, Lut Hon 

nhân và gia dInh vó'i nhiu hInh thüc phong phi1 nhm chuyn tái dn các tang 

Rip nhân dan thçrc hin t& cOng tác gia dInh. 

3. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi 

Chü trI, phi hcip vi CáC co quail, ban, ngành lien quan 1ng ghép tuyên 

truyn ni dung v gia dInh trong "Tháng hành dng vi tré em ", thii gian tü 

nay dn ngày 30/6/2021 nhm thic dy phong trào "Toàn xA hi xây dirng gia 

dInh bn vQng, hnh phiic, nuôi dy con 

4. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên Thông 

- Xây dimg Chuo'ng trInh truyn thông vó'i chü d "Gia dInh - ngun 1irc 

và trách nhim trong phông, chng bto 1ixc gia dInh" và các thông dip truyn 

thông k' nirn 20 näm Ngây Gia dInh Vit Nam (28/6/200 1 - 28/6/202 1) 

- Phân cOng can b theo dOi, gii1p dO' CO SO' triên khai thirc hin các ni 

dung có hiu qua. 

- To chirc CáC hot dng tuyên truyn c dng trirc quan, t9a dam, giao 
luu van boa van ngh, th diic th thao, các thông dip v gia dInh qua h thng 
pa nO, áp phIch, xe thông tin hru dng. . . .trên các tuyn du'mg chInh và khu vrc 
trung tam thj xä k5' nim 20 nãrn Ngây Gia dInh Vit Nam (28/6/200 1 - 
28/6/2021). 

- Xây dirng CaC chu'ong trInh, tin bâi; xây dirng chuyên trang, chuyên imic 
tuyên truyn v Lutt BInh dng gRii, Lut Phông, chng bo lirc gia dInh, Lutt 
Hon nhân vâ gia dInh; chi do dài truyn thanh cac phuông kjp thi thông tin, 

tuyên truyn v nhü'ng rnô hInh mu, tp trung phãn ánh CáC chu tru'ong, du'ô'ng 
lôi cüa Dáng, chInh sách pháp lut cua Nhâ nirnc ye cong tác gia dInh, CáC kin 

thrc giáo dic gia dInh, xây dung gia dInh van hóa, truyn thng cüa gia dInh 
VietNam. 

- Chun bj và trang trI xe 0 to tuyen truyn c dng trirc quan tham gia 
diu hành (theo k hoach cu th cüa SO' Van hóa và Th thao). 

5. Các co' quan, don vj, tru*ng h9c trên dia ban 

T chüc treo bang rOn, khu hiu tru'óc trii sO' vâ to chüc gp mat, t9a 
dam và to chirc các hoat dng thi& thirc khác nhân k' nirn 20 nam "Ngày Gia 
dInh Viêt Nam (28/6/200 1 — 28/6/202 1". 



6. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc và các doãn the Thj xä 
- T chirc các hot dng nhu: T9a dam, nói chuyn chuyên dê, truyên 

thông nhóm nhó tuyên truyn cho hi viên, doàn viên và nhân dan thrc hin t& 
chü trucYng, duing kM cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuóc ye cong tác 
gia dInh, các kin thirc giáo diic gia dInh, xây dung gia dInh m no, bInh dtng, 
tin b và htnh phiic; 

- Van dông hi viên, doàn vien tIch circ tham gia các hot dng xây dirng 
Gia dInh van hóa, Lang van hóa, Khu ph van hóa; 

7. Uy ban nhân dan các phu*ng 

- Can cü k hoch cüa thj xã, xây dirng k hoch t chirc các hot dng 
cu th, phà hop vOi tInh hInh thirc t cüa dja phuong, tang cuè'ng cong tác chi 
do và t chirc trin khai thirc hin các hott dng tri các khi, khu dan Cu' dam 
bão thit thrc, hiu qua, tham gia dy dñ các hot dng do các co quan, ban, 
ngành, doàn th thj xä to chrc nhân k nim 20 närn Ngày Gia dInh Vit Nam 
(28/6/2001 - 28/6/2021) Va hithng trng Tháng hành dng Quc gia v phông 
chng bto 1rc gia dInh. 

- CAn cü diu kiên thirc t cüa dja phuong và din bin tInh hInh djch 
bnh Covid19, hra ch9n các ni dung và hInh thirc th chüc phñ hop. 

Trên day là k hoch t chrc các hot dng k nim 20 nAm Ngày Gia 
dInh Viêt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hu'ing irng Tháng hành dng Quc 
gia v phông chng bo lirc gia dinh trên dja bàn thj, xa Cira Lô. Yêu c.0 Thu 
truâng các phông, ban, don vj lien quan và UBND phung trin khai thic hin 
nghiêm tic. Báo cáo kt qua trin khai v UBND th xA qua phông VAn hóa và 
Thông tin truc ngày 05/7/2020 dé tOng hop báo cáo UBND Tinh, S VAn hóa 
và Th thao Ngh An—' 

No'! izhân: 
- So VHTT; 

- TlnrOng trirc Thj üy; 
- Cliti tjch, cac PCT thj xà; 
- Các Co.  quan, don vj; 
- UBND CaC phung; 
- Lu'u: VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Hoãng Van Phñc 
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