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KE HOJCH
Tuyên truyn giáo diic dto dfrc, Iôi song trong gia dInh
giai dotn 2021 — 2025" trên dja bàn thj xã Cira Lô
Thirc hin K hoch s 31 9/KH-UBND ngày 9/6/2021 cüa UBND tinh Ngh
An v vic tuyên truyên, giáo dc do dirc, lôi song trong gia dInh trên dja bàn tinh
Ngh An giai don 2021 — 2025". UBND thj xä Cira Lô xây drng ké hooch triên
khai nhu sau:
I. M1TC IJICH, YEU CAU
1. Muc dIch
Tiêp tiic day mnh cong tác tuyên truyên giáo dijc do dirc, lôi song trong gia
dInh nhäm to sir chuyên biên mnh me trong nhn thirc và hành dng cüa các cap,
cac ngành, các tang ip nhân dan trên dja bàn thj xà dôi vâi vic gi1 gIn, phát huy
các giá tn dao dirc, lôi song, each 1rng xir tot dçp trong gia dInh, gop phân xây dçrng
gia dInh thirc sir là to am cüa mi ngui, là tê bào lành mtnh cüa xã hi, gàn vi
phát triên kinh tê - xà hi cüa thj xa, cüa tinh Ngh An.
2.Yêucu
Các hot dng tuyên truyên giáo diic do dirc, lôi song trong gia dInh phâi
duçc triên khai thung xuyên, sâu rông trong tü'ng khu dan cu, có sir phôi hçrp chat
chë giüa, các ngành, UBND các phuing, các to chirc chInh trj xã hi, dam bâo thiêt
thuc, hiu qua và phü hçip vái phong tiic, tp quán, truyên thông van hóa cüa da
phuung.
II. MIJC TIEU
1. Miic tiêu tong quát
Nâng cao hiu qua các hott dng thông tin, tuyên truyên, vn dng, giáo dc
thuyêt ph1ic, nêu guo'ng "Nguii tOt vic tOt" trong linh vrc gia dInh, gin giü và
phát huy các giá tn do dirc, chuân mirc van hóa trong môi gia dInh, xây drng con
ngu?i van hóa, gia dInh van hóa Ngh An am no, tiên bô, hnh phüc, giãm tInh
trang ly hôn, bo lirc gia dInh và xâm hi tré em, bào v nguè'i cao tuôi, gop phân
thirc hin có hiu qua Chiên luçic phát triên gia dInh Vit Nam trên dja bàn thj xà.
2. Muc tiêu cii the den näm 2025
- 100% so can b, cong tác viên lam cong tác truyên thông các cap duçic t.p
hun, bM duô'ng nâng cao nang lirc truyên thông; kiên thüc k5 nãng tu van ye giáo
dc dto dirc, kM sng trong gia dinh, k5' nàng phông chông bto 1irc gia dInh.
- 100% co quan truyên thOng tr thj xà den c s thuing xuyên tuyên truyên,
phông, chng bao l?c gia dInE, giáo dc d?o dirc, lôi sOng trong gia dInh.
- 90% tth len sO gia dInh duçic phô biên, tuyCn truyên và cam két thirc hin
các chü trirnng, dung lOi, chInh sách, pháp lut ye hon nhan và gia dinh; binh
dàng giá'i; phOng, chông bio 1irc gia dInE, b tiêu chI irng xi1r trong gia dInh; phOng,

ch6ng xâm hti tInh dic ph nü, tré em trong gia dinh, phOng ngi'la ngugc dâi ngtthi
cao tuôi, ngän chn các t nn xä hi xâm nhp vào gia dInh.
- 90% tth len các dan vj cap khôi lông ghép xây dirng Câu lac b "Gia dlnh
phát trin ben vng"; hang näm Co it nhât 4 buôi sinh hot lông ghép ni dung giáo
due lien quan den thirc hin b tiêu chI 1rng xü trong gia dinh, gift gin, phát huy các
giá trj dao düc lôi song, each ü'ng xr tot dçp trong gia dInh.
- 100% các Co s giáo diic trong h thông giáo dic quOc dan trên dja bàn thj
xä thirc hin tuyên truyên giáo diic dto dirc lôi sOng trong gia dinh, b tiêu chf t'rng
xir trong gia dinh; phông chông bo 1irc h9c duông, phOng chông xâm hi tInh diic
trê em thông qua qua vic lông ghep các ni dung vào các mOn h9c k5 näng sOng
va ngoài gi?i len 1p phü hçip vi cap h9c, trinh d dào tao;
- 90% tri len dcm vj khôi, truà'ng h9c duçic ho trçl tài lieu, t roi, xây drng
các pano tuyên truyên ye giáo diic dio due lOi song trong gia dInh, b tiêu chI 1mg
xü trong gia dInh.
III. NQI DUNG THU'C HI1N
1. Xây dirng, phát hành, h trç tãi 1iu tuyên truyên, giáo diic tio dñ'c,
lôi song trong gia dInh, b tiêu chI frng xtr trong gia dInh
To chüc xây dung, biên son, nhân bàn, in an tài 1iu ye giáo diic do dIre,
lôi song trong gia dInh; tài lieu ye B Tiêu chf 1mg xli trong gia dInh dê cap phát,
phô biên cho Co s dê triên khai tic hin vâi nhcrng ni dung nhu:
- Nhftng giá trj van boa truyên thông tot dçp cIra gia dinh Vit Nam, dan tc
dugc gia dinh gin gift, vun däp, phát huy trong suôt qua trinh dirng nuâc và gift
nuóc. Nhtrng giá trj nhân van mi hin nay gia dInh can tiêp thu, dê cao.
- Nhftng kiên th(rc ye chIr tnrang, chinh sách pháp lut cIra Dãng và Nhà
nuóc lien quan den gia dInh; k5 näng song, ki nàng 1mg xli trong gia dlnh.
- Phê phán sir xuông cap cIra các giá trj dto dIrc trong gia dmnh, lôi song th?c
diing, Ich ks', tê nan xà hôi nhu ma tüy, c bc, ri.rgu chè, mi dam, tao hôn, bo
hành trong gia dInh, xâm hi tré em, thiêu quan tam tré em, ngui già, ngui tan
tat, nhftng bieu hin tiêu circ trong hon nhân dc bit là hon nhân vth nguO'i nuâc
ngoài...
2. To chtrc tp huân, dão tto, bôi dtro'ng di ngü can b, cong tác viên
lam cOng tác gia dInh các cap
- Tp huân trang bj kiên thlrc ye chü trtrang, duO'ng lôi cIra Dãng, chinh sáeh
pháp lut cüa Nhà nu'óc ye cOng táe gia dInh.
- TO chlxc tap huân tuyên truyen, giáo diic dio dIre, lOi sOng trong gia dInh,
each 1mg xli gifta cáe thành vien trong gia dInh, kien thlre ye phông, chOng bo Fyc
gia dInh, bInh däng gii trong gia dInh... cho can b, cong tác viên các phông, ban,
ngành, doàn the cO lien quan, can b cap thj xà, cap phirng, khOi...
- Tp huân k5 nang tuyen truyên, vn dng, giáo dc; k nàng hOa giâi trong
gia dInh; k näng quãn l yà diêu hành mO hmnh, xay dirng các eâu lic b ye gia
dInh. Cung cap eho các thành viên trong gia dinh, dc bit là gia dinh tré cáe k5
näng song, k5 näng lam cha mc, 1mg xli cáe mOi quan h gifta các thành yiên trong
gia dInh vói nhau, gia dInh vIi cong dOng.
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- Tp huân các k näng viêt, bài, son tin, các bài giàng; viêt kjch bàn tuyên
truyên, sang tác tiêu phâm san khâu có ni dung giáo dic do dic, lôi song trong
gia dInh; djnlTl huo'ng ni dung tuyên truyên cho di thông tin luu dng thj xã;
huóng dn co si each to chüc các hot dng tuyên truyên luu dng: huàng dan
kjch bàn tiêu phâm, viêt bài tuyên truyên, each trang trI tuyên truyên...
- To chire bôi duOng chuyên môn, nghip viii, k5 näng cho di ngü giáo viên
các cap lam cong tác tu van tam 1 hpc du?mg, giáo viên các mon Giáo diie cong
dan, Dto di'rc, Ngü van, Ljch si:r...; thumg xuyên quan tam den cong tác phô biên
giáo dc pháp lut, giáo dçic các kiên thirc ye gia dInh trong nhà trung.
- Tang sO luçmg, chat luçing các hot dng ngoi khóa cho h9c sinh; các hot
dng trao dOi, hçc tp kinh nghim ye hot dng cüa các mô hInh, các câu lc b
cüa các dja phumg dê thc hin giáo diic do dCrc, lOi sOng trong gia dInh dt dugc
hiu qua thiêt thçrc.
- Hang näm, to chüc 01 hi nghj tp huân trâ len cho can b quãn l' các cap
cho, can bOkhOi, can b chuyên trách thirc hin cOng tác gia dinh cap phu&ng.
3. To chfrc các hoit dng tuyên truyên, giáo diic do dñc, lôi song trong
gia dlnh
3.1. Ni dung thcc hin
Tuyên truyên, phô biên chU truGng, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà
rnrâc, chucmg trInh, kê hotch cüa các cG quan quàn 1 nhà nuâc lien quan den gia
dInh, cOng tác gia dInh và phông, chông bo Fye gia dinh (Chi dê, thông dip
truyên thông ye gia dlnh và giáo dyc gia dinh thzcc hin theo hwó'ng dan cia Bç5
VHTTDL, S& VHTT Nghç An hang nàm,).
a. Giao dic do due, lôi sông, trong gia dInh
- Gitt gin, phát huy truyên thông van hóa irng xir tOt dçp trong gia dinh.
- Các tiêu chI iimg xü trong gia dinh:
+ TOn trçng: Dánh giá diing mrc, coi tr9ng danh dir, phâm giá và igi feb cüa
nhau.
+ BInh dang: Co nghia vii và quyên ngang nhau ye mi mt trong gia dInh.
+ Yêu thucrng: CO tInh cam gän bó tha thiêt, quan tam chäm sOc nhau.
+ Chia Se: Cüng nhau vun dãp tInb cam, chia sé vol nhau vui buOn, khó
khän, hotn n1n.
- Vai trô cüa gia dinh trong vic hInh thành và phãt triên nhân each con
ngu?i.
- Vai trO, trách nhim cüa Ong bà, cha m trong vic bào ye, ehãm sOe, giáo
diic tré em.
- Trách nhim cüa eon eháu trong vic chäm sOe, h trg ngu?i eao tuOi trong
gia dinh.
- Quyên va trách nhim tré em trong gia dinh.
- Sir gàn ket giüa 3 mOi truô'ng giáo diic: gia dinh, nhà trirOng và xã hi trong
viêc hInh thành, giao due và hoan thiên nhan each cüa tré em.
- Thrc hin quyên blnh dàng trong gia dinh.
- Cac dch v hO trçi nâng cao chat lugng cuc sOng gia dinh.
b. PhOng, chOng bo lirc gia dinh
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- Vai trô, trách nhim cüa nam giâi trong phOng, chông bio 1irc gia dInh; bo
lire xâm hai tré em.
- Kiên thüc, k5r näng cüa ông bà, cha mc trong vic phông, chông bao içrc gia
dInh; bao luc xâm hai tré em.
- Bão v tré em trucc tác dng cüa bto 1irc gia dInh;
- Nêu gucmg dien hInh tiêu biêu, mô hInh phông, chông bto 1irc gia dInh tai
cong dông.
- Kinh nghim quôc tê ye nhthig hu qua ma xã hi phâi gánh chju khi không
coi tr9ng vic gii) gin và nâng cao chat lucmg môi quan h trong gia dInh.
3.2. Hlnh t/ilrc thwc hién
- Tuyên truyên trên các phucmg tiên thông tin dii chüng, các trang thông tin
din tü cüa thj xä và h thông truyên thanh co s.
- To chüc tuyên truyên tWc quan hung üng: Ngày Quôc tê Hanh phUc
(20/3), Tháng hành dng vi tré em 1/6, Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6) và 1 phát
dng Tháng hành dng quôc gia ye phông, chông bo 1irc gia dInh, Tháng hành
dng vi Ngui cao tuôi 1/10, Ngày hi Dti doàn kêt các dan tc 18/11, Ngày The
giâi xóa bô bo 1rc dôi vi phi nü và tré em gái (25/11).
- Tuyên truyên thông qua to chüc các hot dng van ngh, the thao hung ye
chU dê xây dung gia dInh hnh phüc; tO chirc các cuc thi gia dinh the thao, gia dlnh
van hóa, thi kjch ngàn, kjch vui, tiêu phâm ye gia dInh, phOng chông bio l?c gia
dmnh; thi sang tác, tmng bay ãnh ngh thu.t ye htnh phüc gia dinh, chuyên dê ãnh
ye phOng, chông bo hrc gia dInh, tuyên truyên giáo dijc do düc, lôi song trong gia
dInh.
- Vn dng nhân dan xóa bO phong tiic, tp quán lac hu ye hon nhân và gia
dinh; kê thira, giü gin và phát huy nhüng giá trj truyen thông van hóa tOt dp cüa
gia dInh, dOng h9 gän vth xây drng nhng giá trj tien tiên cüa gia dInh trong xä hi
phát triên.
- Biêu duGng, ton vinh các mO hInh hay, each lam hiu qua cüa ccr s&, các
diên hinh tiên tiên trong thrc hin giáo dic do dirc lôi sOng. Phê phán sr xuOng
cap ye dao drc, lOi sOng trong các gia dInh và ành hu&ng cüa các t nn xã hi, lôi
song thirc ding, vO cam... chü trQng truyên thông ti âôî ti.rçmg thanh thiêu niên,
h9c sinh, sinh viên;
- Dua vic tuyên truyn, giáo diic vao ni dung huang ithc, quy uc cüa khi
dê thrc hin. To chirc sinh hot chuyên dê hoc lông ghep vâi các buOi sinh hoat
Chi b, sinh hot các Clii hôi: Phu nü, Thanh nien, Nguri cao tuôi... và sinh hot
van hóa, the thao các cong dông khu dan cii djnh k' 01 lânitháng/thôn.
- Xây dirng Góc tu van ye gia dInh ti các phuOng, khOi, khu dan cii dê cung
cap các ni dung, k nàng ye giáo diic do dic, lôi song trong gia dInh, hon nhân
gia dInh, các môi quan h, irng xü trong gia dInh; dc bit là cho nam nü tnuc khi
ket hOn.
4. Xãy dirng và nhân rng mô hInh tuyên truyén giáo diic &io duc lôi
song trong gia dInh gän vOi phông chông bo hic gia dInh
Xây dirng và nhân rng mO hInh phông, chông bao lrc gia dInh gän vói
tuyên truyên giáo diic dto dtrc lOi sOng trong gia dInh ti các dja phucmg, tii các
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dim truô'ng theo k hoch hang näm cüa IJBND thj xà dam báo ni dung mô hInh,
thrc hin ding thO'i gian, quy mô hot dng.
PhOng Van hóa và Thông tin chü trI, phi hçip vi các phOng, ban, ngành lien
quan và da phucing hithng dan, chi do t chirc hot dng.
Hang näm cp thj và cp phumg h trçi duy trI và xây dirng mâi It nhât tiir 03
mô hinh ti các phung; 5 mô hinh dim ti các trucrng h9c v phông chMg bo
hxc gia dInh gn tuyên truyn giáo diic do dirc led sng trong gia dInh.
(Co biéu mcu nç5i dung thy'c hin ké' hogch kern theo)
IV. KINH PHI THIC HIN
1.Ngun ngân sách Nhà nuâc theo phân cp ngân sách hin hành.
2. Khuyen khIch các co' quan, to chirc, cá nhân trong và ngoài thj xä dóng
gop nguôn Fçrc tham gia các hot dng tuyên truyên.
V. TO CHIJ'C THVC HIN
1. lJê nghj Ban Tuyên giáo Thj üy
Chi do, dinh huâng các hoit dng thông tin, tuyên truyên cüa các co quan
truyn thông. Chi do, hung dn các tO chüc co' s Dàng trên dja bàn thj xà v
cong tác tuyên truyn giáo diic dto dirc, Mi sng trong gia dInh, xây dimg gia dInh
thai ki cong nghip hóa, hin dai hóa dt nu'rc theo Chi thj s 49-CT/TW ngày
2 1/2/2005 cüa Ban bI thu (khóa IX).
2. Phông Van hóa và Thông tin
- Chü trI, phed hg'p vó'i các phOng, ban, ngành, doàn th lien quan, UBND các
phuimg xây di.rng k hoch và huó'ng dan, chi do trin khai thuc hin.
- T chüc tap hun, dào tao, bed duö'ng di ngü can b, báo cáo viên, cong
tác viên lam cOng tác tuyên truyn, giáo diic do due, Mi sng trong gia dinh cp
huyn, xä, thj tthn.
- T chtrc các chin djch truyn thOng, các hot dng tuyên truyn nhm
nâng cao nhn thtrc v giáo diic do dirc, led sng trong gia dinh, dc bit vao các
djp k nim Ngày Quôc t Hmnh phiic (20/3); Ngày Gia dinh Vit Nam (28/6);
Tháng hành dng quc gia v phông, cMng bao lirc gia dInh (Tháng 6); Ngay Hi
dai doàn ked các dan toe Viêt Nam (18/11)...
- Tham muu t chirc các cuc thi, hi din v& gia dinh van hóa, gia dInh th
thao, gia dinh hanh phüc, cuOc thi vied v gia dInh tôi yêu, M chüc cuc thi ye v
hnh phc gia dInh...
- Chi do, M chüc xây dçrng và h trçY các mO hInh dim cp thj v phOng
eMng bo lirc gia dInh, gn tuyen truyn giáo diic dto düc led sng trong gia dinh.
- Tham muu cho UBND thj xã chi do các hot dng truyn thông, tuyên
truyn giáo duc do duc, Mi sng trong gia dInh; tang cung quãn 1 các hot dng
buOn ban sách, bàn phm, mng xâ hi nhm ngän ngüa các ni dung xu tác dng
dn do due, Mi sng, van hóa gia dInh.
- Chü trl, phed hcp vói các phông, ban, ngành, doàn th kim tra, giám sat va
dánh giá hiu qua thic hin ke hoch.
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4. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông
- Thirc hin biên tap, xay dyng kjch bàn tuyên truyên theo ni dung Kê
hoch nay.
- Xây dimg các chuyên dê, chuyên mic, phóng sçr, tin, bài, bô trI thii lugng
phü hgp phát trên h thông truyên thanh và cung cap tin bài cho Dài tinh, biêu
duang các gia dInh van hóa, giadInh hnh phüc, gia dInh nê nêp gia phong, các
thành viên trong gia dInh cO lôi song và quan h üng xi:r tOt dçp; kjp thai len an cac
hành vi vi phim do d(rc, lOi sOng trong gia dinh.
- In an, cap phát tài 1iu tuyên truyên, giáo diic do dCrc, lôi song trong gia
dInh phic vy. triên khai thirc hin theo kê hoch (Tài 1iu do S cUng cap bàn mau).
5. Phông Tài chInh - Kê hoch
Can c1r khã nàng can dOi cüa ngân sách, tham muu UBND thj xà bô trI kinh
phI thc hin Kê hoich.
6. Phông Lao dng, Thuro'ng binh và Xã hi
Chü tn, phôi h9'p vi Phông Van hóa và Thông tin, các cc quan lien quan
huing dan, tao diêu kin thun loi dê tré em, ngui cao tuôi, ngithi khuyêt tt và
các dôi tuçing chinh sách xà hi tham gia các hot dng giáo diic do dirc, lôi sOng
trong gia dinh. Lông ghép ni dung giáo dçic dto due, lOi song trong gia dinh vào
hot dng tuyên truyên Lut BInh dang giâi, Lutt Tré em và chuang trInh h9c tp
cUa the co s& giáo diic nghê nghip trên dja bàn thj xà.
7. Phông Giáo diic và IJào tio
- Chü tn, phôi hçip vi Phàng Van hóa và Thông tin dua ni dung giáo dc
dto di'rc, lôi song trong gia dInh vào chuo'ng tninh giáo diic dào tao, các hot dng
ngoai khóa, các buôi sinh hot chuyên de k' näng song phü hgp vOi the cap h9c,
bâc hoc trên dia bàn thi xà.
- To chirc bOi duOng chuyên môn, nghip v, k nàng cho di ngU giáo viên
lam cong tác tu van tam 1 hc dung, giáo viên các mon Giáo diic cOng dan, Do
dirc, NgU van, Lich si1...; thurng xuyên quan tam den cOng tác phô biên giáo dc
pháp lut, giáo dijc các kiên thüc ye gia dInh trong nhà tru1ng.
8. Phông Ni vu
Chütri, phôi hcp vâi PhOng Van hóa va Thông tin và các phèng, ban, ngành,
doàn the, Uy ban nhân dan các phuà'ng hung dan cOng tác thi dua, khen thithng; biêu
throng các cá nhân, tp the, diên hInh tiên tiên có thành tIch xuât sac, tiêu biêu trong
thirc hin cOng tàc gia dinh, tuyên truyen giáo diic do due 101 sOng trong gia dInh.
9. Phông Tir pháp
Chü tn, phOi hgp vth các phông, ngành lien quan và các dja phuong tang
cung tuyên truyên, phO biên, giáo dic pháp lust ye gia dinh (Lut HOn nhân và
Gia dInh, Lut Phông, chOng bo 1irc gia dinh, Lut BInh dàng giói, LuQtt Tré em...)
de nang cao nhn thüc pháp lut cho can b, nhân dan, gop phân xây dyng gia dinh
bInh dang, tién b và hinh phüc.
10. Cong an, Ban chi huy Quãn sir thj xã
ChU tn, phôi hçip vi Phông Van hóa và Thông tin hithng dan to chuc lông
ghép ni dung giáo dye diii song gia dInh, tuyen truyén, giáo ditc dto due, lOi song
tnong gia dInh vào cãc buOi h9c tip, sinh hot tp trung cüa co' quan, don vj cho can
6

bô, chin si, cong chüc, vien chüc, ngthi lao dng trong lirc luçmg vu trang, u'u tiên
di tuçlng là doàn viên thanh niên.
11. IJé nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thj xã
Chi dto U ban Mt trn To quOc các phumg tham gia thirc hin kê hoch
gn vi cuc v.n dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng dO thj van minh"; khuyên
khIch vn dng hi viên tIch crc xây drng gia dInh van hóa; tang cu6ng cong tác
tuyên truyn giáo diic dio düc, lOi sOng trong gia dInh, chü tr9ng hot dng giáo
dic nêu guclng, giáo dyc giá trj van hóa trong gia dInh dôi vi các doàn viên, hi
viên cUa mInh; tham gia giám sat vic thirc hin các chInh sách pháp lut ye gia
dInh; xây dmg và nhân rng mO hInh gia dInh hnhphüc, gia dInki phát triên ben
vung, gia dInh no am, tiên bô, hnh phüc, phOng, chông bo lirc gia dInh... các dja
chi tin cy ti cong dông.
12. Be ngh Hi Lien hip Phii flu' thj xã
Chü trI, phôi hçp vth PhOng Van hóa và Thông tin tO chirc thirc hin kê
hoach; chi do, hithng dn Hi Phii nü a co sa xây dirng các rnô hInh ye gia dinh
hnh phüc; các câu ltc b "gia dInh hnh phüc và phát triên ben vüng"; mô hInh
"dja chi tin cy cong dông" h trçi n1n nhân bo lirc gia dInh.TO chirc các buOi
truyên thông giáo dçic do dirc, lôi sOng trong gia dInh, phOng chông bo 1irc gia
dInh, tuyên truyên tu van ye dai song cho hi viên phii nü ti co s1.
13. Be nghj Boàn Thanh niên cong san Ho ChI Minh thj xã
Chü trI, phôi hçp vai PhOng Van hóa và Thông tin to chüc các hot dng
tuyên truyên giáo diic dyo dtrc, lOi song trong gia dInh cho doàn viên thanh niên;
nâng cao nhn thirc cho nam, nü thanh niên ye trách nhim xây di.mg gia dInh no
am, tiên b, hnh phüc. To chüc các hott dng giao luu, t9a dam, sinh hoat chuyên
dê... ye cách üng xfr giüa các thành vien trong gia dInh cho thanh niên truóc và sau
khi kêt hon tui các chi doàn cor sa; tuyên truyên, phO biên các chInh sách ye gia
dInh, phông, chOng bio lirc gia dInh; xãy drng và nhân rng mO hinh câu lc b gia
dInh thanh niên tiên bô, htnh phüc, khOng có bo hrc.
14. Be nghjLiên doãn Lao dng thj xã
Chü trI, phOi hçip vâi PhOng Van hóa và Thông tin xây dçrng kê hoch tO
chi'rc các buOi sinh hot chuyên dê ye giáo diic do due, lOi sOng trong gia dInh cho
can b, cOng chirc, viên chirc các phOng, ban, ngành, doàn the, cOng nhân trên dja
bàn thj xã. Tuyên truyên, vn dng doàn viên cOng doàn xây dirng mô hInh gia
dInh htnh phüc. Khenthuang gia dInh hoc cá nhân cOng doàn viên là tam guong
tiêu biêu ye dye dirc, lOi sOng, cách i'rng xü tot dçp trong gia dInh.
15. Be nghj Hi Nông dan, Hi Ngu'ôi cao tuôi, Hi Curu chiên binh thi xa
Can cir vào chrc nãng, nhim vi duqc giao, chü trI, phOi hqp vai Phông Van
hóa và Thông tin, các co quan lien quan chi do hi co sa, hi viên tang cuang
cOng tac giáo dçic do duc, lOi sOng trong gia dInh. Day mnh hInh thuc giáo dic
nêu gu'o'ng; dOng thai xây drng các mO hInh gia dInh nhu: "Gia dInh ciru chiên
binh guang mu"; "Ong bà mu mrc, con chau thão hin"; "Tuôi cao guolig
sang"... Vn dng hi viên tham gia tuyên truyên, giáo dc dye düc, 1i sOng trong
gia dmnh; phông chOng bo lrc gia dInE; tuyên truyn thrc hin B tiêu chi ung xu
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trong gia dInh; xay dirng và duy trI hott dng cüa các t hôa giãi, các dja chi tin cy
tai cong dông, các mô hInh gia dInh hnh phüc...
16. Các phông, ban, ngành, doàn the thj xã: Can cir vào chrc nàng, nhim
v1i, quyn hn dugc giao, Co trách nhim triên khai th%rc hin, dua các miic tiêu, ni
dung cüa Kê hoch vao chixong trinh Cong tác hang näm cüa dan vj.
17. Uy ban nhân dan các phirô'ng
- Ban hành ké hoch triên khai thirc hin, ci the hóa các ni dung trén dja
bàn phumg dam bào yeu câu và mic tiêu kê hoch nay. Bô tn nguôn içrc cüa dja
phucmg cho các hott dng tuyên truyên, giáo dic do düc, lôi song trong gia dInh
trén dja bàn.
- Chi dto vic lông ghép ni dung sinh hot chuyên dê ye giáo dc do due,
lôi song trong gia dInh ti các co s& giáo dic và dào tao, Trung tam h9c tp cong
dông, cac hoat dng cüa các hi, chi hi ti Co s; to diêu kin dê phát triên và duy
trI hott dng cüa các loti hInh Câu 1c b ye gia dInh; to chüc tp huân, bôi duOng
di ngü can b phu&ng va khOi ye giáo diic dio di'rc, lôi sôngtrong gia dInh;
- Chi do phô biên, tuyên truyên giáo diic dto dCrc, lôi song trong gia dInh,
lông ghép vào ni dung sinh hot cüa khôi trong các buôi sinh hoit cong dông.
- To chüc triên khai B tiêu chI iirng xü trong gia dInh theo huóng dan cüa
Uy ban nhân dan thj xà, phOng chuyên mOn.
- Kiêm tra, khen thung; dánh giá và djnh kS' so kêt, tong két Kê hoch thirc
hin a dja phuong.
Trên co sa Kê hoch nay, yêu câu các phOng, ban, ngành, doàn the cap thj
xã; Ur ban nhân dan các phtthng theo chrc näng, nhim vii phôi hçrp triên khai
thrc hin CO hiu qua; djnh kS' hang näm (tru'ó'c ngày 15/11) báo cáo U ban nhân
dan thj xà ye két qua thrc hin (qua PhOng Van hóa và Thông tin).4j—

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

No'i nhân:
- Nhu trên;
- Sô VHTT;
- Tf Thj üy, U HDND thj xä;
- Ch tjch, các PCT UBND Thj xã;
- Các phOng, ban, dcrn vi lien quan;
- UBND các phuOiig;
- Liiu VT, VH.A

Hoàng Van Phüc
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PHU BIEU
NQI DUNG THU'C HIIN KE HOACH
29 ./6/2021 cta
(Kern theo Ké' hogch s. 100 /KH- UBND, ngày
Uy ban nhán dan thi xâ Ci'ca Lô,).

1)VT

Cac chi tieu

TT

Nàm Nãm Nám Nãm Tong
2022 2023 2024 2025 cong

Xây ding và nhân ban tài 1iu tuyên truyn
I

Cap th!:
Bài

3

3

3

3

12

Cun

90

90

90

90

360

Dia

15

15

15

15

60

- Ti rai, t gAp

Th

200

200

200

200

800

Cap phithng:
- Bài vit tuyên truyn

Bài

3

3

3

3

12

-Tô'rai,tôgAp

Ti

150

150

150

150

600

LOp

01

01

01

01

4

Cái

50

50

50

50

200

Cái

20

20

20

20

80

Cá'pth/:

Bài

3

3

3

3

12

Cd'pphithng:

Bài

2

2

2

2

8

Cd'pthi.

Bui

5

5

5

5

20

Cá'pphic&ng:

Bui

3

3

3

3

12

Tuyên truyn bang chuyên d ãnh v
PCBLGB, giáo diic do dtrc Iôî song trong gia
6 dInh
BuM
Cá'pthi:

4

4

4

4

16

BuM

2

2

2

2

8

Cim

2

2

2

Ciim

1

1

2
1

8
4

- Bài vit tuyên truyn
- Biên tp in n phát hành sách phurng
1 -DTaphátthanhtuyêntruyn

Tp huAn, dào to, bôi duöng nghip vit cho
can b tham gia chi dao, quãn Ii', thrc hin Be
2 an ttr cap tinh den cap thôn, ban
Cq1p thj:
Tuyên truyn bang bang rOn, khAu hiu:
3 Cápt/ij:
C6pphwàng:
Xâv d4rng cdc chu'én trang, cli uyên mic tuyên
truyil, giáo dyc ctçxo dác, Iti sang trên Dài
Truvn thanh - Truyên hInh tinh, Trung tam
4 VHTTT thj

Tuyên truyên b&ng sinh hott chuyên dê (tuyên
truyên ming) ti cir s& và các diem truô'ng:

Cá'pphuàng:
Xây drng cym Panô cii dng try'c quaii
7 Cã'pthi:
Cá'pphu'àng:
9

1

8

Xây dirng các mô hInh v phông, chông bo
lijc gia dInh gn tuyên truyên, giáo ditc do
dfrc, lôi song trong gia dInh;
Cá'p thj
Mo
hInh
Mo
hInh

- So mô hInh xây drng mâi (2022 - 2025)
Câpphu'&ng
Tei chirc các cuc thi, hi din VHTT
9 Cá'p thj xd
Cd'pphithng
To chfrc kim tra,
10 C4pthi
Cá'pphit&ng

10

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

Cuc
Cuc

1
I

1
1

1
1

1
1

4
4

Cuc
Cuc

2
1

2
1

2
1

2
1
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