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S: /KH-BCD Ct'ca Lô, ngày tháng 02 nàm 2022 

KE HOACH 
Trin khai thiyc hin cong tác gia dInh nãm 2022 

Thrc hin Nghj djnh s 02/2013/NED-CP ngày 03/01/2013 cüa ChInh phñ 
quy djnh v cong tác gia dInh; Quyêt djnh s 2074/QD-TTg ngày 10/12/2021 
cüa Thu tithng ChInh phü v vic trin khai thrc hin Chi th s 06-CT/TW 
ngày 24/6/202 1 cña Ban Bi thu v "Tang cu?ng sir lãnh dio cüa Dâng dôi vâi 
cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hInh mó'i"; K hoach so 194/KH-BCD 
ngày 25/01/2022 cüa Ban chi dto Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng di 
sng van hóa" và cOng tác gia dInh tinh Ngh An; 

Ban chi dao Phong trào "Toàn dan doàn két xây dçrng d?i sang van hóa" và 
cong tác gia dInh thj xã Cña Là ban hành K ho?ch trin khai thirc hin cong tác 
gia dInh näm 2022 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dich 

Tiêp tVc  dày  manh  các hot dng tuyên tmyn v cOng tác gia dinh và phông, 
cMng bo 1irc gia dInh; tuyên truyn giáo dc do dirc kM sang trong gia dInh Vit 
Narn tio sir chuyn bin v nh.n thüc và d cao trách nhim cüa cp ñy, chInh 
quyên Va 9j tng lop nhân dan quan tarn xây dirng gia dInh no m, bInh dng, tin 
b, hmnh phüc; nâng cao näng 1rc di ngü can b lam cong tác gia dInh các cap, 
nhrn dua cOng tác gia dInh di vào hot dng có chiu sâu và hiu qua. 

2. Yêu câu 

Các cor quan, ban, ngành, t chirc có lien quan, UBND các phurng can cir 
chüc nãng, nhim v11 chü dng trin khai th?c hin các hot dng ye cOng tác 
gia dInh, phOng chng bo lu'c gia dinh, darn bâo thirc hin tot các ni dung theo 
Kê hoach dê ra. 

II. NOI DUNG THIJC HI1N 

1. Trin khai nhim viii phông, chông bio hrc gia dlnh 

- Huóng dn t chuc các hott dng t chirc truyn thông Tháng hành dng 
quc gia v phông, chng bo lrc gia dInh (tháng 6) nãm 2022 vfii chü dé: 
"Phông, chng bgo licc gia dlnh là trách nhini cia các cap, các ngành, 1flQi gia 
dlnh và toànxãhi". 

- Xây dirng k hoch thirc hin v dy minh cOng tác gia dInh và phông, 
chéng bo 1irc gia dinh trên dja bàn Thj xà. 



- Xây drng và nhan rng mô hInh phông, cMng bio 1rc gia dInh gn vâi 
tuyên truyên giáo dçic do düc, 1i sang trong gia dInh Vit Nam. 

2. Truyn thông, giáo diic dio dfrc, Iôi song trong gia dInh 

- Chü dê cong tác gia dInh nãm 2022: Tiêp tiic tuyên truyn thxc hin Nghj 
quyt s 33-NQ/TW và Nghj quyt so 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 ye "Xáy dzng 
nhán cách ngu'ài Viçt Nam bat dau tir giáo duc dao dác, idi sdng trong gia dInh ". 

- To chirc các hott dng truyn thông tr9ng dim huâng J.rng Ngày Quc tê 
Hanh phüc (20/3); Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6); Ngày Quc t xóa bO bo 
hrc di vi phi nU và tré em gái (25/11). 

+ Chü dê Ngày Qu6c t Hnh phiic 20/3/2022: "Yêu thzw'ng và Chia sé "; 

+ Chü dê Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6/2022: "Gii' gin và phát huy truyn 
thông van hóa &ng th tó't dp trong gia dInh ". 

- Tip t1ic trin khai thirc hin K hoch 31 9/KH-UBND ngày 09/6/2021 
cüa UBND tinh v tuyên truyn giáo diic do dirc 1i sang trong gia dInh trên 
dja bàn tinh Ngh An giai do?n 202 1-2025. 

- To chirc các hoat  dng tuyên truyn, giáo diic dao  düc, 1i sang trong gia 
dInh; phông, chông bao  1rc gia dInh trên các phuang tin truyn thông dai 
chiing; tuyên truyn thirc hin Bô tiêu chI rng xir trong gia dInh, 1ng ghép giáo 
diic dto düc !i sng trong gia dInh vào hucing rnfcc, quy uórc. 

3. To chüc phát to' ro'i các ni dung có lien quan v cong tác gia dInh, 
phông cMng bao  1irc gia dInh; tuyên truyn giáo diic dio dirc 1i sang trong gia 
dInh; b tiêu chI irng xi:r trong gia dInh... 

4. Tp hun, bii dtthng nghip vt,i v cong tác Gia dInh 

Bi di.r0ng, tp hutn nâng cao näng 1rc cho di ngü can b phv trách cong 
tác gia dInh và phông, chng bo 1irc gia dInh; di ngü cong  tác viên, thành viên 
t tu vn, ngui phi trách dja chi tin cy & cong dng; lirc 1uçng hôa giài & co 
s& (dr kin qu III näm 2022). 

5. Báo cáo, thu thp so 1iu ye gia dInh và phOng chng bto hrc gia dInh 

Thirc hin thu thp thông tin, báo cáo v gia dInh và phông, cMng bto lirc 
gia dInh theo Thông tu s 07/201 7/TT-BVHTTDL quy djnh vic thu thp, báo 
cáo thông tin y gia dInh và phông, chng bao  hrc gia dInh trên dja bàn thj xã 
CiraLO. 

6. TO chfrc các hot dng kim tra v cong tác gia dInh theo quy djnh 
cüa pháp Iut 

Kim tra, rà soát, dánh giá tInh hInh thirc hin pháp 1ut, chInh sách y gia 
dInh yà phông, cMng bo 1rc gia dInh. Phi hçp yOi các ngành kjp thai xir l 
cac hành yj  bto lirc gia dInh, có các bin pháp can thip, xü 1 ngu&i có hành yi 
bo hrc gia dinh theo quy djnh pháp Iuct. 

7. Các nhiêm vu khác 



n 

- Thirc hin bInh ding gii trong gia dInh. 

- Cong tác chàm sóc, phát huy vai trô cüa ngui cao tui trong gia dInh; 
chäm sóc, báo v và giáo duc tré em, phông, chng bo hrc, xâm hi tré em 
trong gia dInh, nhà trithng. 

- Quy ch phi hçip lien ngành v phông, chng bo lirc gia dInh. 

III. TO CH1C THIIC lIEN 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

Tharn mu'u UBND Thi xã ban hành các van bàn chi do, triên khai, huó'ng 
dn thuc hiên các nhiêm vu: 

- Huóng dn triên khai K hoch sê 319/KH-UBND ngày 09/6/2021 cüa 
UBND tinh v tuyên truyn giáo diic dao  dirc 1& sang trong gia dInh trên dja 
bàn tinh Ngh An giai dotn 2021-2025. 

- Hung dn t chirc hot dng truyn thông tr9ng dim trong các djp: 
Ngày Quc t hnh phi:ic (20/3), Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6); Tháng hành 
dng quc gia phông, chng bo lirc gia dInh (tháng 6); Ngày Th gii xóa bô 
bio lrc vi phii nU và tré em gái (25/11). 

- Tham mu'u ban hành k hoach t chirc cuôc thi vit vói chü dê "Hanh 
phtc gia dInh" nãrn 2022. 

- Tham mu'u Ké hotch trin khai thirc hin Quyêt djnh s 2074/QD-TTg 
ngày 10/12/2021 cüa Thu tung chInh phñ v trin khai thirc hin Chi thj 06-
CT/TW ngày 24/6/2021 cüa Ban BI thu v tang cung sir länh dto cUa Dàng di 
vôi cong tác xây dçrng gia dInh trong tInh hInh mi (giai dotn 202 1-2030). 

- Hung dn, phêi hçip các ban, ngành, dan vj có lien quan t chtirc tuyên 
truyn v phông, chéng bo 1irc gia dInh; tuyên truyn v do dirc 1i sng trong 
gia dInh, b tiêu chI 11mg x11r trong gia dInh. 

- Chi dao  xây dirng và nhân rng mô hInh phông, chng bo 1irc gia dInh 
gàn vth tuyên truyn giáo dc do d11rc, kM sing trong gia dInh Vit Nam. 

- Hung dn v chuyên môn, nghip vv cOng tác gia dInh, bo hrc gia dInh 
cho can b, cOng chñc lam cOng tác van hóa, th thao co' s. 

- HuOng dn phát t roi, t gap, các ni dung có lien quan v cOng tác gia 
dInh, phông chng bo hrc gia dInh; tuyên truyn giáo dc do dilrc li sng 
trong gia dInh; b tiêu chI 11mg x11r trong gia dInh, bão v tré em... 

- Thrc hin thu thp, báo cáo v gia dInh va phèng, cMng bo lirc gia dInh 
theo quy djnh; t ch11mc tp hun, bèi duô'ng nghip vii cOng tác gia dInh cho di 
ngü can b.5 ti dja phu'ang. 

- Tu kim tra, kim tra cOng tác gia dInh, phông, chng bo lirc gia dinh. 

2. Trung tam Van hóa Th thao Va Truyên thông 

- T ch11rc các hoit dng tuyên truyên, ph bin chü truong, du'ng lôi cüa 
Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuó'c; Các hot dng huâng 11mg ngày 
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Quc t hnh phtic, ngày gia dmnh Vit Nam, ngây The giói xóa bó bo 1rc dôi 
vôi phit nci' vâ tré em gái. 

- Hi.rng dn thirc hin xay drng rnô hInh Câu 1c b phông chng bo lirc 
gia dInh gn vói Xây dirng D an Tuyên truyn giáo duc, do dtrc lôi song trong 
gia dInh Vit Nam giai d9n 202 1-2025; Mo hInh thrc hin bInh däng gii thông 
qua quy uôc van hóa. 

- Chü dông trin khai thuc hiên nhiêm vi cong tác gia dInh theo chirc näng, 
nhim vii cUa ngành du'qc giao. 

- Huóng dn xây dirng và phát huy danh hiu "Gia dInh van hóa" tiêu biu 
trong co quan, don vj gn vi phong trào thi dua cüa ngành mInh. 

3. UBND các phu'ô'ng 

Can ci các van bàn chi dao  và K hoach  nay, d nghj UBND các phi.rmg 
ban hành k hoch trin khai, thirc hin cong tác gia dInh phü hçTp vôi thirc tê 
dja phu'o'ng. Tap trung vào các nhirn vu tr9ng, gôm: 

- To chirc hoit dng truyn thông tr9ng diem trong các djp: Ngày Quôc tê 
hnh phüc (20/3), Ngây Gia dInh Vit Nam (28/6), Tháng hành dng quc gia 
phông, chng bto lrc gia dInh; hu'ng üng Ngày Th gii xóa bO bo 1irc vi 
phi.i nr và tré em gái (25/11). 

- Chi do các ban, ngành có lien quan t chirc tuyên truyn v phông, 
cMng bo 1uc gia dInh; tuyên truyn v do drc 1i sang trong gia dInh, b tiêu 
chI irng xir trong gia dInh. 

- Tip tic trin khai thirc hin các ni dung theo Kê hoich 319/KH-UBND 
ngày 09/6/2021 cña UBND tinh v tuyên truyn giáo diic do dtrc 1i sng trong 
gia dInh trên dja bàn giai doin 202 1-2025. 

- Thirc hin thu thp, báo cáo v gia dInh và phông, chng bio hrc gia dInh 
theo quy djnh; thu'ô'ng xuyên bM du'Ong, cp nht nghip vii cOng tác gia dInh 
cho di ngü can b ti phung. 

Trên day là K hoach trin khai thirc hin cOng tác gia dInh näm 2022 cüa 
Ban chi do Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dô'i song van hóa" và cOng 
tác gia dInh Thj xã. Dê nghj phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van boa 
The thao và Truyn thOng, UBND các phjng t chirc thrc hin theo dung chirc 
nãng, nhim vii du'gc phân cOng.!. 

7%,T0j nhâii: 
- Sà Van hóa va The thao; 
- Thành viên BCD-PTTDDKXDDSVH 
vã cong the GD; 
- UBND các phung; 
- Urn: VT 

TM. BAN CHI D3O 
TRU'O'NG BAN 

    

bang Van Phñc 
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