
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p — Tir do —  Hinh phñc 

So: /KH-UBND Ct'ca Lô, ngày tháng näm 2022 

KE HOACH 
To chtrc các hoit dng k nim Ngày Gia dInh 

Vit Nam 28/6 Va Hirô'ng ü'ng "Tháng hành dng Quôc gia ye phông, 
chông bao lirc gia dInh" trên dia bàn Thi xã näm 2022 

Th?c hin K hoach s 33 1/KH-UBND ngày 26/5/2022 cüa UBND tinh Ngh 
An ye To chüc các hott dng truyn thông Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6 và hu&ng 
üng "Tháng hành dng Quc gia v Phông chng bao  1rc gia dInh" trên dja bàn tinh 
Ngh An nàm 2022; UBND Th xa xây drng Kê hoach to chirc triên khai, thirc hin 
nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Thông tin, tuyên truyn, v.n dng, nâng cao nhn thirc và trách nhim cüa 
các cp, các ngành và toàn xã hi v xay dirng gia dInh no m, tin b, hanh  phüc bn 
vttng, thçrc hin t& cong tác phông chng bao 1?c gia dInh, gop phn bào v phii n 
Va tré em. 

- GIn gi và phát huy van boa truyn thng t& dçp, các chun mirc dao  dirc, 1i 
sng, thun phong m5 tc cüa gia dinE Vit Nam, tip thu có ch9n lç)c cüa các giá tr 
mâi, tin bô, xay dçrng gia dInh thrc sr là t m cüa mi ngu'i, gop phn th?c hin 
hiu qua mijc tiêu Chin 1uc phát trin gia dInh Vit Nam dn näm 2030. 

2. Yêu câu 

- To chCrc các hoat dng tuyên truyn k nim ngày Gia dInh Vit Nam 28 
tháng 6 näm 2022 và phát dng "Tháng hành &ng quc gia v phông, chéng bao  1irc 
gia dInh" dam bâo hiu qua, tit kim và có nghia thi& thirc; hinh thrc, ni dung 
các hoat  dng phñ hc'p vi chü d c th và diu kin thirc t trên dja bàn; 

- Tao hiu rng truyn thông Ian tOa v Ngày gia dInh Vit Nam, tháng hành 
dng quc gia v phông cMng bao l?c gia dInh. 

II. THOI GIAN VA PHAM VI TRIEN KHAI 

1. Thô'i gian thirc hin: Tu' ngày 03/6/2022 den ngày 30/6/2022. 

2. Pham vi trin khai: trên dla  bàn Thi xã. 

III. NQI DUNG TO CHC HOíT BONG 

1. To chfrc các hott dng k3' nim Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6 Va Htr&ng 
frng "Tháng hành dIng Quôc gia ye phông, chông b.o liyc gia dInh" 

a, Chü de 
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- K nim Ngày gia dInh Vit Narn 28/6/2022: "Gia dInh bInh an - xâ hi hnh 
phüc" 

- Truyn thông: "Tháng hành dng Quôc gia ye phông, chông bo lirc gia 
dInh": "Phông, chông bao  1rc gia dInh là trách nhim cüa các cap, các ngành và toàn 
xa hi" 

b, Ni dung 
- Tuyên truyên, vn dng, to chirc thirc hin "Btta cam gia dInh - am áp yêu 

thuang" vào thir 3 ngày 28/6/2022 (Ngày gia dInh Vit Nam). GRi chung là ti.r 17h 
den 19h; tüy vao diêu kin tüng gia dInh, tiing co quan, dan vj de to chüc cho phü 
hçp 

- Các thông dip ye gia dInh, truyên thông tot dçp cüa con ngui, gia dInh Vit 
Nam; guang ngui tot, vic tot; kiên thüc ye hon nhân và gia dInh; chInh sách, pháp 
1ut ye phông chông bo 1irc gia dInh, bInh dàng gii trong gia dInh, trách nhim cüa 
các thành viên trong gia dInh; 

- K5 näng rng xi:r trong gia dInh, phông ngüa, xir l bto 1irc gia dInh; 
- Bin pháp, kinh nghim, mô hInh phông, chông bao  lirc gia dInh 
c, HInh thfrc 
- Tuyên truyn c dng trirc quan: pa no, áp phIch, bang rOn, cè phuàn theo 

chü d trén các triic du'ing chInh ti trung tam Thj xa vth ni dung là các thông dip 
trên. 

- Xây dirng chuyên d ãnh, bài vit v gia dInh Vit Nam, "Tháng hành dng 
quc gia v phông chng bo lirc gia dInh" phát trên dài truyn thanh th xã, truyn 
thanh ca si, trang thông tin din t1r cüa th xã và các hInh thirc tuyên truyn khác phü 
hçp. 

- u tiên thñ lugng tin, bài và các chuang trInh truyn hInh v chü d ngày 
Gia dInh Vit Nam 28/6/2022, van hóa 1ng xir trong gia dInh, xây drng gia dInh 
hanh phüc, bn vüng. Lng ghép ni dung tuyen truyn v phông, chng bo 1irc gia 
dInh trong sinh hoit cüa các to chüc, doàn th ô khu dan ci.r. 

2. To chü'c các hoyt dng van hóa, the thao hu&ng ü'ng Chü d ngãy gia 
dInh Vit Nam và Tháng hành dng quôc gia v phông chông bio 1irc gia dInh 

- T chCrc t9a dam, gp mat, nói chuyn vi chü d: "Gia dInh bInh an - xä hi 
hnh phiic"; trao di kinh nghim v k nàng, kin thirc nuôi thrO'ng, giáo dc con 
cái, chäm soc nguYi già, ngu?i khuy& tt 

- Biu duang, khen thuOng, tOn vinh các gia dInh van hóa tiêu biu, xut sic, 
tp th, cá nhân có thành tIch xut sc trong cOng tác phông, chng bao  1irc gia dInh. 

- T chirc các cuc thi van hóa, van ngh, th diic, th thao, ngày hi gia dInh 
VietNam. 

IV. TO CHtC THIC HIN 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

Tham mixu UBNID Thj xä K hoch và chi dto hithng dn UBND các phix&ng, 
Trung tam VHTT&TT, các ca quan, don vj truô'ng h9c t chirc trin khai các hot 
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dng k nim ngày Gia dInh Vit Nam 2 8/6/2022 và huing irng "Tháng hành dng 
Quc gia v phông, chng bao  hrc gia dInh". 

- Chü trj don dc, kim tra vic thirc hin cüa các co quan, dan vj. 

2. Phông Tir pháp 

- Chü dng phM hçip vth các ca quan, dan v lien quan t chüc tuyên truyn v 
LuQtt BInh dãng gith, Lu.t Phông, chông bao  1rc gia dInh, Lut Hon nhân và gia dInh 
vói nhiu hInh thirc phong phi nh.m chuyn tâi dn các tng 1p  nhân dan thrc hin 
tot cong tác gia dInh. 

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

Chü trI, phM hçip vôi các co quail, ban, nganh lien quan 1ng ghép tuyên truyn 
ni dung v gia dInh trong "Tháng hành dng vi tré em ", thyi gian tir nay dn ngày 
3 0/6/2022 nhm thñc dy phong trào "Toàn xã hi xây drng gia dInh bn vmg, htnh 
phiic, nuôi dy con 

4. Trung tam Van hóa, Th thao Va Trueyèn Thông 

- Xây drng Chuang trInh truyn thông vâi chü d "Gia dInh bInh an - xa hi 
hanh phüc" và các thông dip truyn thông Ngây Gia dInh Vit Nam 28/6/2022; 

- Phân cong can b theo döi, giñp d ca s& trin khai thirc hin các ni dung có 
hiu qua. 

- T chüc các hoat dng tuyên trnyn c dng trrc quan, ta darn, giao luu van 
hóa van ngh, th diic th thao, các thông dip v gia dInh qua h tMng pa nO, ap 
phich, xe thông tin luu dng. . .trên các tuyn du&ng chinh và khu vrc trung tam Thj 
xã nhân Ngày Gia dInh Vit Narn 2 8/6/2022; Mi tuyn du'ng chInh, khu vJrc trung 
tam có It nht mt bang ron tuyên truyn. 

- Xây dirng các chuang trInh, tin bài; xay drng chuyên trang, chuyên miic 
tuyên truyn ye Lust BInh ding gith, Lut Phông, chng bto lirc gia dInh, Lut Hon 
nhân và gia dInh; chi dao  dài truyn thanh các phumg kp thôi thông tin, tuyên 
truyn v nhUng mô hInh rnu, tp trung phân ánh các chü truong, dung li cüa 
Dãng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuc v cong tác gia dInh, các kiên thirc giáo 
diic gia dInh, xây dmg gia dInh van hóa, truyn thng cüa gia dInh Vit Nam. 

5. Cong an Thj xã 

- Chi dao,  lng ghép vic thirc hin các tiêu chI "không d xay ra bao  lirc gia 
dInh, bao  lic h9c dung" trong vic cOng nhn khu dan cu, phumg, co quan, doanh 
nghip, nhà tnthng dat  tiêu chun "An toàn v an ninh trt tr", chi dao  các don vj co 
si thuc phm vi ngành quân l tang cung cOng tác tuyên truyn, giáo diic v gia 
dInh, tu vn, hôa giâi; phát hin, ngän chn, xir l kp thii các hành vi bo 1?c  gia 
dInh. 

- Chi dao  các don vj lien quan darn bâo an ninh trt tir trong ngày t chüc bUa 
corn gia dInh - m áp yeu thuong. 

6. Các co quan, don vl,  trtiông h9c trên dla  bàn 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

- Tuyên truyn vic thirc hin các tiêu chI "không d xây ra bao  lirc h9c 

dtthng". 

- To chirc treo bang rOn, khu hiu trtthc tri s và to chirc gp mat, tça dam a 
t chirc các boat dng thit thirc khác nhân kS'  nim "Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6". 

7. Be ngh Uy ban Mt trn To quc và các doàn th Thj xã 

- T chüc các hoat dng nhu: Tpa dam, nói chuyn chuyên d, truyên thông 
nhóm nhó tuyên truyn cho hi viên, doàn viên và nhân dan th1rc hin t& chU truang, 
du&ng li cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuâc v cOng tác gia dInh, các 
kin thüc giáo diic gia dInh, xay drng gia dInh m no, bInh ding, tin b và hanh 
phüc; 

- Vn dng hi viên, doàn viên tIch crc tham gia các hoat  dng xây dung Gia 
dInh van hóa, khi van hóa; 

8. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng 

- Can cr k hoach cüa Thj xa, xây dimg k hoach t chüc các boat dng ci th, 
phü hçp v1i tInb hInh thirc t cüa dja phuo'ng, tang ciiô'ng cong tác chi dao  và t chüc 
trin khai thrc hin các hoat dng ti các khé>i, dam bão thi& thrc, hiu qua, tham gia 
dy dü các hoat dng do các co quan, ban, ngành, doàn th Thj xã t chCrc nhân Ngày 
Gia dInh Viêt Nam 2 8/6/2022; 

Trên day là k hoach t chirc các hoat  dng Ngày Gia dInb Vit Nam 
28/6/2022 và trin khai Tháng hành dng Quc gia v phông chng bao  1rc gia dInh 
trên da bàn thi, xã Cfra LO. Yêu cu Thu trithng các phông, ban, don vi,  lien quan Va 
UBND phuing trin khai thirc hin nghiêm tue. Báo cáo kt qua trin kbai v UBND 
Thi xã (qua phông Van hóa và Thông tin) trudrc ngày 05/7/2022 dê tOng hop báo cáo 

() 
UBND Tinh, So Van boa va The thao Ngh An./. 

Ncri nlzân: 
- Sr VHTT; 
- Thu'?mg trirc Thj üy; 
- Chü tjch, các PCT Thi xä; 
- Các co quan, don vi; 
- UBND phithng; 
- Liru: VT( 

bang Van phüc 
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