
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ CHU NGHiA VItT NAM 
THI XA CI)A LO Dc 1p — Tir do — Hnh phñc  

S: /KH-UBND Cica Lô, ngày tháng nàm 2022 

KE HOACH 
Triên khai thrc hin Chuong trinh giáo dic d,o dIre, 1i song 

trong gia dInh den nãm 2030 trên dja bàn Thj xä Cü'a Lô 

Thixc hin K hoch 710/KH-UBND ngày 13/10/2022 cüa UBND tinh ngh 
An v viêc trin khai thüc hin Chucmg trInh giáo diic dto dirc lôi song trong gia 
dinh dn näm 2030 trên dja bàn tinh Ngh An, Uy ban nhân dan thj xã Cira là ban 
hành K hotch trin khai thirc hin Chucmg trInh giáo diic dao  due, lôi song trong 
gia dInh dn nan-i 2030 trên da bàn Thi xà, nhu sau: 

I. MTC IMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Cu the hóa vic triên khai thrc hin các mi1c tiêu, nhim viii và giâi pháp cüa 

Chuong trinh giáo dçic do dác, li séng trong gia dInh den 11am 2030 trên dja bàn 
Th xà. 

- Nâng cao nhn thüc và trách nhim cüa các cap, các ngành, to chirc, doàn 
th& mi cá nhan, gia dinh và cong dng dan cu trong vic phô bin, tuyên truyên, 
thc hin giáo diic do di'rc, Mi sng trong gia dinh gop phn xây dirng môi trithng 
van hóa, con nguYi thj xã Cira Là phát trin toàn din. 

2. Yêu cu 
- T chüc các hot dng giáo diic dto due, lôi song trong gia dInh vth hInh 

thüc phong phü, thi& thuc, hiu qua, phü hçip vâi tInh hInh thrc tin, t.o ducc s11 
lan tOa, thu hut dugc sir quan tam, hu&ng 1mg tham gia cüa dông dáo gia dInh, cong 
dng, xã hi. 

- Bào dam sir phi hgp cht chë, thung xuyên, xác dnh rô nhim vi chü trI, 
nhiêm vii phi hcip giva các Co quan, don vj, th chIme lien quan, thành viên Ban Chi 
dto Phong trào "Toàn dan doàn kt xây d%mng di sng van hóa" Va cong tác gia 
dInh các cap dê triên khai dông b các ni dung cIma Chuong trinh. 

II. MIJC TIEU 
1. Miic tiêu chung 

Giáo diic do dIme, Mi sng trong gia dInh, trin khai Bi tiêu ehI üng xü trong 
gia dInh nhAm tao sr chuyên biên mnh me v nhn thImc và phát huy vai trà elm 
gia dInh, nhà trulmg, xã hi và mi nguèci dan trong vic xây dimng môi trung van 
hóa lành manh, djnh hulmg giá tr, giáo dye the h tré, gop phn hoàn thin nhân 
cách, xay dimng con nguôi thj xà Clra Là phát trin toàn din tlr gia dInh, khai dty 
khát v911g cong hiên, lien kêt h9p tác dê cling nhau phát trin. 

2. Muc tiêu Cu th 
Miic tiêu 1: Phân dâu den näm 2025 dat 75% và dn nam 2030 dat trên 92% 

h gia dInh däng k thice hin B tieu chI Imng xIm trong gia dInh. 
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Mitc tiêu 2: Phn du dn näm 2025 dt 80% và den näm 2030 dt 100% ht 
gia dInh duoc cung cp thông tin, tài lieu ye giáo diic dto due, lôi song trong gia 
dInh. 

Muc tiêu 3: Phân dâu den näm 2025 dat 80% và den näm 2030 dt trên 95% 
cong nhan lao dng t.i các khu ch xuât duçic tham gia sinh hot chuyên dê ye giáo 
diic dao  dirc, 1i sng trong gia dinh. 

Muc tiêu 4:100% phuô'ng có ni dung tuyên truyên ye giáo diic do due, lôi 
sng trong gia dinh hang tháng trên h thông truyên thanh cc si. 

Mçic tiêu 5: Phtn du htng näm 100% h9c sinh, sinh viên các co su giáo diic 
duge tham gia sinh hot v giáo diic do di.rc, lôi sOng trong gia dinh. 

Miic tiêu 6: Phjn dâu hang näm 100% can b, chiên s trong 1ic lugng vu 
trang và can bô, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng trong các co quan, doanh 
nghip nba nuóc, các t chüc chInh trj - xä hi duge tham gia sinh hott chuyên dê 
v giáo diic do d(rc, li sng trong gia dInh. 

III. NHIM VU  VA GIAI PHAP 
1. Tip tic di mói cong tác truyn thông nhãm nâng cao nhn thüc cüa 

gia dlnh, cong dng, xã hi ye tam quan trçng cüa giáo dic do dfrc, lôi song 
trong gia dlnh. 

a) Dy mtnh cong tác ph bin, tuyên truyên, giáo dyc chInh sách, pháp 1ut 
có lien quan dn Cong tác gia dinh; chun mrc dio due, ung xü van hóa trong gia 
dmnh, giáo dic truyn thng yêu nuOc, tinh than tráeh nhim dôi vi bàn than, gia 
dinh, cng hin vi igi ich cong dng, xà hi. 

b) DM mâi mnh me, da dng hóa hInh thuc truyn thông. Tp trung tuyên 
truyn, ph bin chU truGng, durng 1i cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc v xây drng dto due, 1i sng v phát trien gia dinh. Nêu guo'ng ngui tOt, 
vic tot, các mO hinh gia dInh tiêu biu, nên nip, ông bà, cha mc mu mirc, con 
cháu hiu tbão, v chng hôa thuân, anh chj em doàn kt, thuang yeu nhau; phe 
phán cáe hành vj  lch chun, vi phm eác chun mirc do due, eác giá trj van boa 
truyên thng và eáe hü tiic nhu tao hôn, hon nhân cn huyt. 

c) Thirc hin vic phi hp giüa các cap, các ngành trong vic giáo dic do 
due, lôi sang. Phát buy yai trô cüa ngui uy tin trong cong dng, tru&ng khM, 
trithng t dan eu trong vie tuyên truyn, ph bin truyn cam hung cho các thành 
vien trong gia dInh, xã hi v do duc, li sng. Du tranh ngàn chn kjp thai cáe 
thOng tin và van boa phm dc hi tác dng dn gia dInh. 

d) Phát trin ming luâi cong tác vien tham gia tuyên truyn, nâng cao nhn 
thue ye i tu&ng, do due, lôi sOng eho cáe thành viên trong gia dInh. 

2. Thiyc hin có hiu 1irc, hiu qua cong tãc quãn 1 nhà nu'ó'c ye gia dlnh 
a) Rà soát, xay dung, ban hành các van bàn hithng dan, ehi do thirc hin 

Chuang trInh, tài lieu, eáe san phm truyên thông v giáo diie do due, Mi sang 
trong gia dInh, Bô tieu ehi ung xU trong gia dInh. 
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b) BM dung, tp hun cho can b thxc hin cong tác gia dInh các cp trong t 
chiirc triên khai thrc hin Chuang trmnh. 

c) Xây dirng, k kt cac chuong trInh phôi hçp lien ngành giüa các co quan 
lien quan v thirc hin cong tác gia dInh. 

3. Triên khai thirc hin B tiêu chI ung xir trong gia dInh. 
a) Ban hành các van bàn trin khai Bô tiêu chI üng xü trong gia dInh phU hcip 

vOi tInh hinh thuc t, hiing dn nghip vii triên khai thi.rc hin B tiéu chI üng xir 
trong gia dinh tti dja phuong. 

b) T chirc các hot dng tuyên truyn, pM bin ni dung và thirc hin B tiêu 
chj üng xir trong gia dInh.Tham gia cuc thi "Tim hiêu ye B tiêu chI 1rng xü trong 
gia dinh" trên không gian m1ng. 

c) Huàng dn, trin khai thrc hin B tiêu chi üng xü trong gia dInh. 
d) T chirc vic dang k, khão sat, dánh giá vic thirc hin B tiêu chI irng xir 

trong gia dInh ti dja phuong. 
d) T chüc biu duong, khen thi.rô'ng các t chirc, cá nhân có thành tIch xuât 

sc trong cOng tác trin khai thirc hin B tiêu chi üng xü trong gia dInh, các gia 
dInh tiêu biu, guong ông bà mu muc con cháu thào hin, vq cMng hôa thun, 
anh, chj em doàn kt, thi.rong yêu nhau. 

e) Tng kt, báo cáo tinh hInh trin khai thc hin B tiêu chI üng xü trong 
gia dinh giai domn 2022-2025 ti dja phuong theo huàng dn cüa B VHTTDL. 

4. Phãt huy hiu qua các thiêt ch van hóa, the thao cr so' nhim nâng cao 
dO'i song tinh than cho các thành viên trong gia dInh 

a) Phát huy hiu qua sir dung các thiêt chê van hóa, th thao co s& phc vi1 nhu 
câu vui choi giài trI lành mnh, 1uyn tp th dyc th thao gop phn xây dirng con 
ngi.thi thj xà Cira Là khóe mnh v th chit và tinh thin. 

b) Phát huy hiu qua cüa h tMng thiêt cM van hóa, tM thao co s, nhà van 
boa, nhà truyn tMng, bão tang, thu viên co sâ, các san choi tM due tM thao, bài 
tp va các thiêt che cong trinh van hóa, ljch sü trong vic giáo diic l tuO'ng, dto 
dirc, lôi sOng, chun muc img xir van hóa cho các thành vien gia dinh, nht là tM 
hêtré. 

c) Xây drng các trang tin trên h tMng thông tin cci s v ni dung giáo dçic 
do dcrc, lôi song, khoi dy khát vgng cng hin cho mgi thanh niên trong cong 
dông, gópphan xay dirng mOi truo'ng xà hi an toàn lành mtnh. 

d) Lông ghép ni dung giáo dic do düc, li sang trong gia dinh vào hot 
dng cüa Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng däi song van hóa" và Cuc vn 
dng "Toàn dan doàn kêt xay drng dO thi van minh", gop phn xây dirng kMi di 
doàn Mt tr co s. 

5. Phát huy vai trô cOa gia dInh, nhà trtro'ng, x hi trong giáo diic dto 
dfrc, l8i song, triên khai B tiêu chI lung xii' trong gia dInh 

a) Vai trO cüa Gia dInh 
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Phát huy vai trO, trách nhiêm cüa ông bà, cha mc, ngithi lan tuôi trong gia 
dInh trong vic tuyen truyn v do due, lôi song nhàrn giáo diic toàn din và hài 
hôa v due, trI, th& m cho thanh niên, thiêu niên, nhi dông. 

b) Vai trô cüa Nba tru&ng 
- Nâng cao hiu qua thirc hin Quy the rng xü van hóa trong trirng h9c. 
- T chi'rc cac bui sinh hot giáo diic do dirc, lOi song trong gia dinh cho h9c 

sinh, sinh viên. 
- Chü dng d xut, phi hçip vó'i các dcm vj lien quan dê tuyên truyên, xây 

dung môi tnthng üng xu van hóa; biu ducng kjp thii các diên hInh nh&ng tam 
guong tt dçp v ung xu van hóa trong truang hçc. 

c) ChInh quyn dja phuong các dip tang cuang lành do, chi do to chirc triên 
khai các hoit dng tuyên truyên v giá trj cüa gia dInh, van hóa irng xir trong gia 
dinh, giáo duc dao diirc li sang trong gia dInh dê phát triên con nguai toàn din tr 
gia dInh, nht là th h tré. 

6. By manh u'ng dung cong ngh thông tin và chuyên dôi sO trong giáo 
dijc I tir&ng, dio dfrc, lôi sng trong gia dlnh 

a) Khai thác hiu qua các 1rng ding cong ngh thông tin và tang cthng chuyên 
di s trong vic giáo diic dto düc, li sng cho các thành viên trong gia dInh phü 
hçp vói tmg d tuM, nhóm di tuçYng. 

b) 0ng diing phn mm, cOng CU trên không gian mng d nm bt kjp thii 
thông tin, djnh hi.rang dir 1un v xây dung gia dInh no m, tiên b, hnh phüe, van 
minh; kjp thai phát hin và ngan chn nhUng rüi ro, xung dot, bo lre trong gia 
dInh. 

7. Tang cu*ng kim tra, giám sat và biêu du'o'ng, khen thithng 
Kiêm tra, giám sat tInh hInh thirc hin B tiêu chI ung xü trong gia dInh theo 

chuyên dê hotc lông ghép trong hot dng kim tra, giám sat v cOng tác gia dInh. 
Biêu ducing, khen thu&ng kjp thai nhting t chüc, cá nhân có dóng gop tIch crc và 
hiu qua cho cOng tác giáo diic do due, 1i sng trong gia dInh. 

8.Huy dng vã sfr diing có hiu qua các ngu1n hrc cho cong tác gia dInh 
Day minh xà hôi boa, khuyên khIch, to diêu kin d các Ca nhân, t chic, 

doanh nghip h trg cho can b, nguai lao dng tham gia, h9C t.p ni dung giáo 
diic do due, li sOng trong gia dInh. 

IV. KINH PHI THTXC HIEN 
- Ngân sách Nhà nuac b trI trong dtr toán ngân sách hing näm cüa các Co 

quan, ban, ngành, don vj, doàn th va dja phucing theo phân dip ngân sách hin 
hành. 

- LOng ghép kinh phi tr các chuo'ng trInh, dir an, dé an có lien quan khác theo 
quy dinh cUa pháp luât; huy dng tiir các nguôn vOn tài trç, huy dng tü xà hi, 
cong dông và các nguOn hçp pháp khác (nu co). 

V. TO CH1J'C THU'C HIN 
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1. Phông Van hóa - Thông tin ThI xa 
- Chi do, hrcng dn triên khai Kê hoich thixc hin Chucing trInh giáo diic 

dto düc, 1i sng trong gia dInh dn nàm 2030. 
- Thirc hin chuyn di s trong cong tác gia dInhvà các hot dng chuong 

trInh giáo diic dto dirc, 1i sng trong gia dInh. 
- Chü trI, phi hçTp vói cac ca quan, dan vj lien quan tham muu, to chüc triên 

khai B tiêu chI 'Cmg xir trong gia dInh trên dja bàn Thj xã; Chi dto, huàng dan to 
chüc vic dàng k, khão sat, dánh giá thrc hin B tiêu chI rng xü trong gia dInh. 

- Tham gia, phi hçip t chüc tp hun, bi duOng nghip vi, nâng cao näng 
luc, k5 nàng, kin thirc v tuyên truyn, giáo diic dto dirc, 1i song trong gia dInh, 
näng 1irc trin khai thrc hin B tiêu chI ixng xü trong gia dInh cho di ngü can b 
cong chirc thrchin cong tác gia dmnh các cp và nhQng ngui trirc tip thrc hin 
nhiêm vu a co sa. 

- Tiêp tiic chi do nâng cao cht luçing danh hiu thi dna trong cong tác gia 
dInh. Xây drng va nhân rng các mô hmnh phông chng bo lrc gia dInh gàn vai 

tuyên truyn giáo diic dto due li sng trong gia dInh, câu 1tc b v gia dInh tiêu 
biêu, htnh phüc, kiu mu. Tham muu UBND Thj xà, hrnng dn UBND các 
phutmg biu duong, khen thu&ng kjp thài nhUng t chtrc, Ca nhân Co dóng gop tIch 
circ va hiu qua trong cong tác giáo dic dto 1irc, 1i sng trong gia dInh. 

- Huâng dan, kim tra, dánh giá kt qua, ttng hçp tInh hInh thirc hin Chuong 
trInh, báo cáo Uy ban nhân dan Thj xã, sa Van hóa và Th thao; tham muu Uy ban 
nhân dan Thj xà t chirc so kt vic thirc hin K hotch vào näm 2025, tng kt 
vào nàm 2030. 

- Chi dto các Ca quan, don vj trirc thuc UBND Thj xA, UBND các phuOng da 
ding các hot dng, ni dung, hInh thüc tuyên truyn, ph bin chInh sách pháp 
1ut ye cong tác gia dInh trên các phucing tin truyn thông; Phát huy hiu qua h 
thông dài truyên thanh Ca s tti các phuè'ng nhm nâng cao nhn thirc v vai trO 
cüa co quan truyên thông trong vic báo tn, phát buy nhüng giá trj truyn thng 
tot dçp cüa gia dInh. 

2. Phông Giáo diic và Dào to 
- Chü trI, phôi hçip vOi cac co quan lien quan t chrc thirc hin cO hiu qua 

các chuong trInh, dê an ye giáo diic 1 tu&ng each mng, do due, 1i sng va khoi 
d.y khát v9ng cong hiên cho thanh niên, thiêu niên, nhi dng và xây dirng van boa 
üng xü trong trumg h9c. 

- PhOi hçip vOi các co quan lien quan xây dirng tài 1iu giáo diic dao  due, lôi 
song trong gia dinh. Lông ghep ni dung giáo diic dao  due li sng trong gia dInh 
vào các chuong trInh, d an cüa ngành. 

- Chi do các truang hQc to chuc các hot dng sinh hot v ni dung giáo dic 
4o düc, lôi sOng trong gia dinh. 

3. Phông Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi 
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ChU trI, phM hçp vol Phông Van boa, Thông tin va các ca quan lien quan 
chirc trin khai các hot dng v bInh d&ng giOi, thüc day bInh däng giOi trong gia 
dInh; huo'ng dn, kim tra, tuyên truyn ni dung ye thirc hin bmnh dang giOi, chAm 
soc ngu?ii cao tui, bão ye, chäm sóc, giáo diic tré em trong gia dInh. 

4. Phông Tir pháp 
ChÜ trI, phM hçp vOi các co quan lien quan to chüc tuyên truyên phô biên giao 

dijc pháp lut, tInh hInh th%rc hin pháp 1ut v hon nhân và gia dInh, phông chông 
bto 1irc gia dInh, do dác, li sng, quan h 1mg xlr giüa các thành viên trong gia 
dInh. 

6. Phông Tài chInh - Kê hoich 
Tham muu UBND huyn bô trI kinh phi thirc hin Kê hotch dôi vOi các 

nhim viii duçic can di tü ngun chi thuOng xuyên theo phân cap ngân sách hin 
hành trong khâ näng can di cüa ngân sách Thj xã. 

7. Trung tam Van hóa — The thao và Truyn thông Thj xã 
- Xây d%mng các chuyên trang, chuyên mic ye giáo diic dto dIre, lôi song trong 

gia dInh; tang cuOng th0i luçing dua tin, bài phát song v ni dung giáo diic dto 
dIre, lôi sng trong gia dInh, bào tn, phát huy nhng giá trj truyên thông tOt dçp 
cIra gia dinh. 

- HuOng dn các phuOng lng ghép ni dung giáo dixie do dIre, li sng trong 
gia dInh và B tiêu chi 1mng xlr trong gia dInE vào hot dng cIra Phong trào "Toàn 
dan doàn kt xay dmng dO'i sng van hóa", hucrng uOc, quy u0c cüa khu dan cu, tiêu 
chun bInh xét gia dInh van hóa. Xây dimng, k kt các chucrng trInh phi hçip vOi 
các ca quan lien quan v th?c hin cOng tác giáo diic dto dOc, li sng trong gia 
dinh. 

- Xây drng ciim pano, tuyên truyn giáo diic dto dIre li sng trong gia dInh 
trên dja bàn Thi xã. Tuyên truyn tr1rc quan v cOng tác gia dInh, phOng chng bto 
lirc tré em, B tiêu chI Irng xlr trong gia dinh tuyên truyn 0 các tuyn chinh cüa 
Thj xà. 

- Chi dio truyn thông, tuyên truyn vào các djp: Ngày Quôc t Htnh phIrc 
20/3, Ngày Quôc t gia dinh 15/5, Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6, Ngày th gi01 
xóa bO bto lirc dôi vOi ph1i nü 25/11 hang nàm; Tháng hành dng quOc gia ye 
phOng chông bo 1irc gia dinh; giáo diic do dlrc, 1& sng, van hóa Irng xIr trong gia 
dinh phIr hçrp vOi diêu kiên thçre tin nhm to su lan tOa, hiu 1mg xä hi mnh me 
ton vinh giá trj gia dinh. 

- Chi dao, huOng dn vic thuc hiên da dng các loi hInh, hot dông van hóa, 
van ngh, the diic, the thao va các sinh hot cong dng khác; t chIme các din dan, 
toa dam, hOi thão khoa hoc, dôi thoi, sang tác ca khIre, san kh.0 hóa, tuyen truyn 
luu dng ye chIr dê gia dinh, van hóa gia dinh, phông chng bo 1irc gia dinh gn 
v0i tuyen truyên giáo diic do dIre 1i sng trong gia dinh ti Ca sO các phuOng 

9. Các phông, ban, co' quan, don v khác thuc UBND Thj xa 
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T chirc tuyen truyn, quán trit vi các hInh thüc phü hçp tio sir chuyn 
bin tich crc v nhn thirc và hành dng trong toãn the can b cong chIrc, viên 
chirc ca quail, dan vj v xay dimg van hóa gia dInh, giáo diic do due lôi song 
trong gia dInh, Bô tiêu chI i'rng xü trong gia dInh. 

10. Be nghj Ban Tuyên giáo Thi u 
Chi dao, djnh huing các Ca quan chCre nang thung xuyên tuyên truyên ni 

dung giáo diic dto dirc, 1i sng trong gia dInh, cong tác xây drng gia dInh trong 
tInh hInh mài. 

11. Be ngh các to chfrc chinh trl - xã hi 
a) Uy ban Mt trân To quc 
Chi do t chüc 1ng ghép ni dung giáo diic dto düc, lôi sOng trong gia dInh 

vào Cuôc vn dng "Toàn dan doàn kt xây dirng do thj van minh", tp trung tuyên 
truyn giáo diic do due, 1ii sang trong gia dInh cho các hi vien, doàn vien, các 
tang lap nhân dan. 

b) Hi Lien hip Phu nil' Thj xã 
Tham gia thire hin cáe ni dung trong K hoich trong phtm vi hoit dng 

cüa các cp Hi; chü trI trin khai nhim v11 cong the tuyên truyn, giáo diic do 
düc, 16i sang trong gia dInh, giü gin, vun dp giá trj tmyn th6ng t& dçp cüa gia 
dInh cho hôi viên, ph nü. 

c) Thi Boãn 
To chirc các hot dng sinh hot chuyên d, các hott dng van hóa, th thao 

trong doàn viên Thanh niên và có các hInh thirc tuyên truyn phü hçp nhm bM 
duô'ng tam hôn, djnh huóng phát trin nhan each, giáo diic do th'rc, lOi sOng trong 
gia dInh cho th h tré thông qua t chüc Doàn, Hôi, Dci; tuyên truyên vn dng 
xóa bô tao hôn, kt hon sam, hon nhan cn huyt thtng. 

d) Hi Nông dan Thj xã 
Tham gia thirc hin các ni dung trong K hoch, lng ghép cOng tác tuyên 

truyên ye giáo diic dao  due, lôi song trong gia dInh cho các t vien, Hi viên trong 
các buôi sinh hoat. 

d) Lien doàn Lao dng Thj xa 
Chü trI, phôi hcp to ehue tuyên truyên, vtn dng can b, doàn viên xây dirng 

gia dInh no am, hnh phüe, thrc hin B tiêu chI üng xu trong gia dInh. Chü tn 
triên khai thrc hin eac mie tiêu, nhim vi v giáo dic dto due, 1i sng trong gia 
dInh. 

11. Uy ban nhân dan các phirô'ng 
- Xây dixng, triên khai th%rc hin K hoach phü hçp vai de dim và diu kin 

thre tê eüa phung. 
- UBND eác phuang xây drng K hoaeh, eii th hóa cãc miic tiêu, nhim vu 

thirc hin Chuang trInh, to chue thrc hin eO hiu qua dn cac khi. 



8 

- Trin khai hoit dng däng k thirc hin B tiêu chI irng xü trong gia dInh 
hang nàm gn vii quy trinh däng k thi dua xây drng danh hiu gia dInh van boa 
và bInh xét, khen thuâng danh hiu gia dInh van hóa tiêu biu ti phithng. 

- Chi dao  viêc long ghep ni dung sinh hott chuyên d v giáo di1c cto dirc, 
lôi sng trong gia dInh tti các co s giáo diic dào tto và dào tao, Trung tam h9c 
tp cong dng, sinh hott kMi, hot dng cüa các ngành, các t chüc chInh trj - xã 
hi...; tto diu kin d phát trin va duy tn hot dng cña các loi hInh câu lac  b 
ye gia dInh. 

- T chirc các lrp bi duOTig nghip vi cho di ngü can b và báo cáo viên 
cap phuông v giáo d%ic do due, 1i sng trong gia dInh. 

- Chi dao  B phn truyn thanh ca su tang cu&ng truyn thông ye giáo diic 
do dirc, lôi song trong gia dInh trên các phuo'ng tin thông tin di chüng. 

- Hang nàm uu tiên b trI kinh phi thrc hin nhim v1 cong tác gia dInh, 
phông chông bao 1rc gia dInh, các muc tiêu, nhim vi, giãi pháp cüa Chucmg 
trInh. 

- T chirc kim tra, theo dOi, don dc, báo cáo vic thirc hin Chuang trInh tti 
phu6ng; to chüc sa kêt 5 nãm, tng kt 10 nàm theo hung dn cUa Thj xà, S& Van 
hóa và the Thao. 

Trên day là K hoch thirc hin Chuang trInh giáo dye dao due, li sang trong 
gia dInh den näm 2030 trên dia bàn thj xã Cüa Lô. Yêu câu các phOng, ban, ca 
quan, dan vj trrc thuc UBND Thi xä, doàn th cp Thj, Uy ban nhân dan các 
phung triên khai thuc hiên, dinh k' htng nàm báo cáo UBND Thj xa k& qua thirc 
hin Chucing trInh (qua Phông Van hóa - Thông tin) trzthc ngày 15 tháng 11 dê 
tong hçp báo cáo S Van boa, The thao tinh Ngh An.!.  IL- 
No'inhân: 
- S&VHTT; 

- Thuxng trirc Thj iiy; 
- Chü tjch, các PCT Thj xä; 
- Các ca quan, don vi; 
- UBND phithng; 
- Liru: VT, VH..1. 

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

 

Hoàng Van Phñc 
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