
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CU'A LO JJc 1p — Tir do — Hnh phüc  

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

KE HOCH 
Trin khai thirc hin Chin hrqc phát triên gia dInh Vit Nam 

trên dla  bàn thj xa Cira Lô den nãm 2030 

Th%rc hin K hoich s 711/KH-UBND ngày 13/10/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic trin khai Chin luge phát trin gia dInh Vit Nam trên dja bàn 
tinh Ngh An dn nãm 2030; Uy ban nhân dan thj xâ Cüa Là ban hành K hoach 
trin khai Chin lugc phát trin gia dInh Vit Nam trên dja bàn huyn den näm 
2030, ci,i th nhu sau: 

I. MUC IMCH, yEu CAU 
1. Muc dIch 
- Quán triêt, ph bin, trin khai th?c hin kjp thai quan dim, chü tn.rong, 

dithng li cüa Dàng, chInh sách pháp lust cüa Nba nuc v cong tác gia dInh. Cii 
th hóa các mçlc tiêu, nhim vi và giài phãp trong Chin krgc phát trin gia dInh 
Vit Nam dn nãm 2030, Chi thj s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu v 
tang cung six lành dto cUa Dàng di vOi cong tác xay dirng gia dInh trong tInh 
hInh mOi. 

- Tang cuô'ng cong tác lành do, chi dto cüa các cap üy Dãng, chInh quyên 
nhm tto sir chuyn bin tIch circ v nb.n thrc và trách nhim cña các cp, các 
ngành, doàn th và toàn xà hi trong vic thirc hin Chin lugc phát trin gia dInh, 
gop phn thxc hin miic tiêu phát trin bn vüng trên dja bàn huyn. 

2. Yêu cu 
- Trin khai thc hiên dam bào dng b, trách nhim, hiu qua các m11c tiêu, 

nhim v theo k hotch cii th hang näm cüa các Ca quan, dan vj, dja phuang trên 
dja bàn Thj xã. 

- Bào dam ngun lirc thc hin Chin lugc, sir phi hçp chtt chë, thurng 
xuyên, gn vi trách nhim và phát huy vai trà chü dng, tIch crc cüa ca quan chü 
tn, ca quan pMi hgp i các cp trong vic trin khai thirc hin K hotch. 

II. MUC TIEU 
1. Mtic tiêu chung 
Xây drng gia dinh Vit Nam no m, tin b, hnh phüc, là ht nhân, t bào 

lành manh cüa xà hôi, t m cüa mi nguYi, là nai nuôi duo'ng, bM dp nhân cách, 
li sng ton tr9ng dto l truyn thng tt dçp cüa dan tc; phát huy, nhân rng các 
giá trj t& dçp gop phn thüc dy phát trin bn vüng dt nuc. 
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2. Muc tiêu cu the 
Mic tiêu 1: Phn du 100% các gia dInh duçc cung cp thông tin, kin thüc 

v vAn hóa irng xir, k5 nAng giáo dic dto th'rc, 1i sng, tInh yêu thung, truyên 
thng dan tc và các giá trj vAn hóa tt dçp; phông ngüa rüi ro, t nin xA hi, bo 
1irc trong gia dInh; dc bit quan tam s h gia dinh chInh sách, h ngheo vA cn 
ngheo. 

Mic tiêu 2: Phn du 100% các gia dInh duçc tuyên truyên, giáo dçic ye 
truyn thng dan tc, truyn thng vAn hóa, truyn thng gia dInh và tip thu có 
chn 19c nhffi-ig tinh hoa vAn hóa nhân loai,  giá trj t& dp cüa gia dInh hin dai. 

Miic tiêu 3: Phn du 100% các phuO'ng Co mô hmnh v tmyn thông, giáo diic 
xây drng gia dInh htnh phiic, phát trin bn vcrng ti co sâ. 

Muic tiêu 4: Phn du 100% cac phuông dua ni dung giáo dic do dirc, lôi 
sng, giáo duc h giá trj gia dInh trong thai k mcvi vào hucing i.thc, quy urc cüa 
dOng h9, cong dông. 

Muc tiêu 5: Phn d.0 100% nam, nü thanh niên trithc khi k& hon duqc giáo 
dçic, tu vn v hon nhân gia dInh, kin thüc, k5 nAng xay dung gia dInh htnh phüc. 

Mic tiêu 6: Phn du hing nAm 90% vii vic bto lirc gia dInh duçic giài quyt 
theo quy djnh pháp 1ut; 100% ngu?ñ bj bo 1rc duçic h trçl cung cp các djch vii 
thit yu; 100% các phuxng cO mô hInh can thip, phOng ngiira và üng phó bao  hrc 
gia dInh nhm giàm tác hi cüa bo 1rc gia dInh, dtc bit vi phi nü, ngui yêu th 
Va tré em. 

III. NHI1M V11 VA GIAI PHAP 
1. Nâng cao nhn thIrc, dy munh tuyên truyên giáo dic ye giã trj gia 

dInh trong tlnh hInh mO'i 
a) Nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa các dip, các ngành, cong ding và mçi 

cA nhân trong xA hi, dc bit là ngui dirng du ca quan, don vi, t chtrc v vj trI, 
vai trO, giá trj cüa gia dInh trong phát trin bn v&ng kinh t - xà hi cüa thai k 
cong nghip hóa, hin di hóa và hi nhp quc th. Xây drng Va trin khai chuang 
trInh truyn thông v xây dyng gia dInh no rn, hanh phüc, bInh ding, tin b. 

b) Dy mtnh tuyên truyn, pM bin chU truong, dung li cüa DAng, chInh 
sách, phAp lut cüa Nhà nuOc v xay dmg và phát trin gia dInh. Tang c'tthng, di 
mth, da dng hOa ni dung, hinh thirc và nang cao cht luçing, hiu qua hot dng 
tuyên truyn, giáo dic dao  dirc, li sang ngay tr trong gia dInh; giáo dçic, phOng 
ngüa tác dng tiêu circ ành hithng dn sir phát trin ciia gia dInh, dc bit là các gia 
dInh tré. 
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c) TIch circ tuyên truyn các guang gia dInh tiêu biu v van hóa gia dInh, irng 
xü chun muc; trang bi, pM bin kin thtrc, k' näng d các gia dmnh chü dng 
phông cMng sir xâm nhp cüa các t ntn xâ hi; k thi'sa và tip thu có ch9n lçic 
nhtng giá trj tiên tin cüa gia dInh trong xa hi phát trin. 

d) Xây dmg chuang trInh, k hoi.ch hang nãm nhm nâng cao nhn thiirc dé 
xóa bó cac hü tc, tp quán 1tc hu trong hon nhân va gia dInh; phOng cMng t ntn 
xà hi, bo lirc gia dInh, bão v sir n dinh và phát trin cüa gia dInh. 

d) Djnh k' hng nàm huàng dan, t chirc chin djch tmyn thông huing 11ng 
ngày Quôc t Hinh phüc (20/3), ngày Quc t gia dInh (15/5), ngày Gia dInh Vit 
Nam (2 8/6) và Tháng hành thng qu& gia phông, cMng bo lirc gia dInh, ngày Quc 
t xóa bó bo 1rc &M vi phçt ntt (25/11) vói ni dung thit thrc, phü hcip vó'i diu 
kin th%rc tin nhm to sir lan tóa, hiu 1rng xâ hi mnh me, ton vinh giá trj gia dinh. 

2. Xãy diyng môi tru'ô'ng gia dInh van minh, hnh phiic, t.o diêu kin cho 
mci thành viên thii htthng thành qua phát trin 

a) Tang cung giáo dijc truyn tMng van hóa dan tc, giá trj gia dInh, bàn sc 
van boa truyn tMng 1ch s1r cüa thj xã Cira Lô; xây drng nhân each do diic, 1i 
sng van minh cho th h tré thông qua sir pMi hp giáo diic ti'i gia dinh, nhà 
trung và xã hi. Xây dirng gia dmnh là mt rnôi trung an toàn cho tré em; bài tri1 
1i sng vj k, thirc dung. 

b) Trin khai "Be tiêu chI üng xir trong gia dinh"(thçrc hin theo hithng dn 
cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch); chü tr9ng th chirc thixc hành các hành vi van 
hóa lành mnh, trng xü chun mirc trong gia dinh nhm to sir gn kt, trao truyn 
và phát huy giá trj gia dInh tmyn tMng t& dçp. 

c) Tiêp tic triën khai xây dyng mô hinh gia dInh kiu mu "Ong bà mu muc, 
con cháu thão hin", gia dInh van boa tiêu biu trong phong trào xây drng di sng 
van hóa a c sa. Tang cung giáo diic nn np, li sng tIch circ, van rninh cho 
trng thành viên trong gia dinh; t.p trung vai trô nêu guoTig cüa ông bà, cha mc cho 
con cháu. Nhân rng rnô hInh "Bü'a corn gia dInh rn áp yêu thu'ong" nhm tang 
cuing sr gn kt giüa các thành viên trong gia dInh. 

d) Thu'ng xuyên, kjp thai biu throng, khen thithng nhüng thrn gu'Gng gia 
dInh tiêu biu, hnh phiic; dng thai phê phán, len an, du tranh vOi nhüng hành vi 
1ch chu.n to du 1u.n tiêu crc, tác dng xu tâi cong dng d gop ph.n diu chinh 
nhn thiirc, thai do, hành vi cüa mi gia dInh. Xü phtt nghiêm minh các hành vi vi 
phtrn pháp lut lien quan dn cong tác gia dInh và linh virc gia dinh. 

3. Nâng cao näng li•rc quãn I nha nu'ó'c ye gia dlnh 
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a) Dëi mâi, kin toàn t chirc, b may thirc hin cong tác gia dInh các cp bào 
dam tinh gn, thng nht, hiu 1irc, hiu qua, có sir gn kt ni dung gia dinh vi 
các linh vrc lien quan; phát trin mng 1ui cong tác viên dan s, gia dInh và tré 
em a co s1 

b) Xây drng các chuang trInh, d an dào tao, bi duö'ng nhân lrc theo huang 
tIch hgp da ngành. Tang cuang giao luu, trao di kinh nghim, bM duO'ng nâng cao 
näng lrc quân l cho di ngü can b, cong chirc th1rc hin cong tác gia dInh các 
cp. 

c)Trin khai xây dirng và phát trin các loti hlnh djch vi gia dInh cn thit h 
trg cho cuc s6ng nhm bâo dam sir n djnh và an toàn cüa dai sng gia dInh, nht 
là gia dInh lao dng và cOng nhân lao dng trong các khu cong nghip; các mO hInh 
h trg gia dInh thirc hin bInh ding giri; phông, cMng bao  11re gia dlnh; các mô 
hInh tu vn, giáo diic v hon nhân gia dInh cho thanh niên truâc khi kt hon. 

d) Xây dmg các chuang trInh, d an, k hoch h trçY xây dirng gia dInh hnh 
phüc, phát trin bn vüng. 

4. Phãt huy hiu qua nguôn hyc du tu', huy dng xä h(il hóa, phát trin 
Iinh virc gia dInh 

a) Sü dçrng hiu qua ngân sách nhà nuoc cho cong tác gia dlnh. u tiên ngun 
hrc du tix cho hott dng v linh virc gia dlnh; dành ngun lirc du tu sang tác tác 
phm van h9c, ngh thut v gia dlnh. 

b) Khuyn khIch, buy dng các cá nhân, t chirc xa hi, cong dng tham gia 
cung cp djch v gia dlnh; chäm lo giUp dO, h trg gia dInh chInh sách, h nghèo 
và cn nghèo, gia dInh có hoàn cành dc bit khó khãn, gia dInh dan tc thiu s; 
to diu kin d các gia dInh tip c.n, thit huang djch vii xâ hi. 

IV. KINH PHI THIXC HIIN 
Kinh phi trin khai thirc hin các nhim vii cüa K hotch nay dugc dir toán tir 

các ngun: ngân sách nhà nuOc cho linh virc gia dmnh hang näm theo phân cp ngân 
sách hin hanh; ngân sách tü các chucing trInh, d an, dir an có lien quan; ngân sách 
t1r ngun xã hi hóa (nu co). 

V.TO CHUC THIYC HIIN 
1. Phông Van hóa - Thông tin 

- Chi do, huOng dn, t chirc trin khai K hoch thic hiên Chin 1uçc phát 
trin gia dInh Vit Nam dn näm 2030 trén dja Th xà. 

- Chi do cac phóng viên, Trung tam VHTT&TT TM xà dng các ho?t dng, 
nôi dung, hinh thirc tuyën truyn, ph bin chInh sách pháp 1ut ye cong tác 
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gia dInh trên cac phucing tin truyn thông; Phát huy hiu qua h thng dài truyên 
thanh co s tai  các phuông; 

- Tham gia ttp hun nghip vu, bM duông kin thirc, k5 näng cho di ngü can 
b, cong tác viên lam cong tác gia dInh ti dja phuong. 

- Chi do, phii hçp lien ngành trong t chirc thirc hin cOng tác gia dInh, dc 
bit cp co s&. 

- Huáng dan, kim tra, dOn dc trin khai thirc hin K hoch ti các Phông, 
ban, ngành, co quan, dan vj, doàn th và các phumg. Báo cáo k& qua ti báo cáo 
tng kt cOng tác gia dinh hang näm v Uy ban nhân dan Thj xã. 

- Tham muu t chi'rc so kt 05 näm, tng kêt 10 näm thrc hin Chin lugc 
theo huóng dn cüa B Van hóa, Th thao và Du lch. 

2. Phông Giáo dçic và Dão tio 
Chi do dua ni dung giáo diic v gia dInh vào các chuang trInh giáo dic, dào 

to phü hçrp vi yêu cu cüa tirng ngành h9c, cp hoc. Phi hçp t chüc thrc hin 
các ni dung trong k hoich. 

3. Phông Y tê 
Chi dao  tang cung các hot dng, loi hInh djch vi chäm soc süc khOe cho 

gia dinh; xây dirng chuong trinh truyn thông vn dng gia dinh thrc hin chInh 
sách dan s trong tinh hInh mâi; xay dirng mng luOi cong tác viên dan s kt hcTp 
cong tác gia dInh và tré em ti co s. 

4. Phông Lao dng - Thirong binh va Xã hi 
- Chü trI thrc hin các mc tiêu, nhim vii, giái pháp v thüc dy bInh ding 

giói, phOng ngüa va 11ng phó vOi bo 1rc trên co si gith, phOng cMng xâm hi tré 
em, chäm soc ngu?i cao tui. 

- Dua mic tiêu, nhiêm vçt, giãi pháp cUa K hoch 1ng ghep trong xây dçrng, 
thrc hin Chuo'ng trInh m1ic tiêu quc gia v giãm nghèo bn vtrng và các chin 
1uçc, chucing trInh, d an có lien quan theo t~ng giai doan. 

5. Phông Tir pháp 
Tang cuO'ng Cong tác ph bin, giáo dçic pháp 1ut v hon nhân, gia dinh; 

huâng dn, kim tra hott dtng hOa giai a co sa lien quan dn gia dInh; nâng cao 
cht hrçing trçi giüp pháp l cho nguai bj bo hrc gia dInh theo quy djnh cüa pháp 
lutt. 

7. Cong an Thj xã 
Chü dng phOng ngüa, kjp thai phát hin, ngän chn va xü 1 các hành vi vi 

phm pháp lut v phOng, chng bto 1irc gia dInh theo quy dnh cüa pháp 1ut. 
8. Phông Tài chinh 
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Tham muu UBND Thj xã b trI kinh phi thrc hin K hotch di vth các 
nhim vu duçic can di ttr ngun chi thung xuyên theo phân cp ngân sách hin 
hành trong khá nàng can dM cüa ngân sách dja phucmg. 

9. Phông Tài nguyen và Môi trirb'ng 
Tuyên truyn v vai trô, trách nhim cüa gia dinh trong vic xây dirng môi 

trung sng xanh, sch, diçp; nâng cao thüc cüa gia dInh trong bão v tài nguyen, 
môi tru&ng; cung cp cho các gia dinh kin thi'rc, k5 nàng i1rng phó vâi nhng tác 
dng tiêu crc tir bin di khi hu ãnh hu&ng dn sir phát trin cüa gia dInh. 

1O.Trung tam Van hóa - Th thao vã Truyên thông 
- Thirc hin cong tác tuyên truyn nâng cao nhn thirc, kin thüc, k' näng cho 

gia dInh ngithi dan v xay dmg gia dinh hnh phüc, thirc hin bInh dtng giâi trong 
gia dInh, phOng, chng bto 1irc gia dInh, phông, chng xâm hi tré em trong gia 
dInh, ngän ngi'Ja tao hon và hon nhân cn huy& thng. 

- Xây drng các chuyên trang, chuyên m%lc v giáo diic dio due, lôi song trong 
gia dInh; tang cithng thai krçng dua tin, phát song v xây dmg gia dinh trong tInh 
hInh mri; triM khai thxc hin các ni dung trong K hoach. 

- Thrc hin cong tác tuyên truyM, giáo dic v gia dInh, chuyM di so dü 1iu 
ye gia dinh. 

- Hi.râng dan, xay dirng các mô hinh truyM thông thuc linh vre gia dInh, xay 
dirng va h trç các mô hinh v phOng chMg bo içrc gia dInh gn vâi tuyên truyn, 
giáo dic dao due 1i sng trong gia dInh. 

- Nêu cao vai trô, trách nhim cüa gia dlnh trong gin gi di san van hóa dan 
tc, k thra, phát triM van hOa dan gian, xây dçrng phong trào van hóa ca th, 
phong trào th diic th thao và 11ng xr van mirth trong thii hu&ng van hóa. 

- T chrc các hot dEng tuyên truyên CO dng trirc quan, t9a dam, giao luu 
van hóa van ngh, th dc th thao, qua h thng pa no, ap phIch, xe thông tin luu 
dng. . . .trên cac tuyM duOng chInh và khu vçrc trung tam Thj xa 

- Da dmg hóa hinh thi1c truyM thông, tuyên truyM: t chirc các din dan, t9a 
dam, nghiên ciiru hi thão khoa hoc, di thoi v gia dInh, van hóa gia dinh; hi thi, 
kjch ngn, kjch vui, sang tác tranh ành ngh thut, ca khüc chü d gia dinh, hi thi 
tuyên truyM viên giOi v cong tác gia dInh, phông chng bto 1c gia dInh, hi thi 
câu 1tc b gia dInh hinh phüc... 

- Hung dn 1ng ghép các nhim vi trong K hoch vâi Phong trào "Toàn 
dan doàn k& xây drng di sang van hóa", chi d.o dua tiêu chI xây dijng gia dInh 
htnh phuc, gia dlnh van hóa tiêu bik, các giá trj gia dInh trong thai kS'  mOi vào 
hucmg uâc, quy uâc cong dng dan cu. 
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- Huong dn cac phu?ng djnh kS'  th chüc Ngày hi v van hóa gia dInh, lien 
hoan các gia dinh tiêu biu nh.m ton vinh, biu duang các gia dinh tiêu biu, phát 
huy truyn thng tt dp cüa gia dInh, xay drng gia djnh no m, hnh phic, tin b, 
van minh. 

11. IJ nghj Uy ban Mat trãn, Hi Lien hip Phçi nfr, Lien doàn Lao dng, 
Thi loãn và các to chtrc thành viên khác 

- TIch circ tham gia trin khai, thiic hin K hoch; dy mtnh t chtrc các hott 
dng truyn thông, tuyên truyn, giáo dye nâng cao nhn th(rc cho can b, hi viên 
v vi tn, vai trô cüa gia dInh va cong tác xây dirng gia dInh phü hcip vài chüc näng, 
nhim vçi cüa ca quan, t chi'rc. 

- Vtn dng, h tro can b, hi viên thirc hin trách nhim vun dip, gin giU giá 
trj truyn thng t& dep cüa gia dInh, tham gia xây di.xng, th%rc hin h giá trj gia 
dInh trong th?i k' mcii. 

12. Uy ban nhân dan các phtthng. 
- Xây drng, trin khai thirc hin K hoch cüa phuäng. Dim m1c tiêu, chi tiêu, 

nhim vii, giãi pháp th'rc hin Chin hrçc phát trin gia dinh trên dja bàn vào k 
hoach phát trin kinh t - xã hôi 5 näm, hang näm cña dja phrnmg d chi dto thirc 
hin có hiu qua. 

- Chi dye, phân cong CIJ th các ni dung, nhim vii di vi các phông, ngành, 
dan vi, UBND các phuing d tang cung sr phi hçp lien ngành trong vic t 
chirc thrc hin cOng tác gia dInh và các nhim vi chin lugc phát trin gia dinh 
trên dia bàn. 

- Kin toàn, dào tao, bi duöng nâng cao cht lung di ngü can b thrc hin 
cong tác gia dInh các phung và m.ng luâi cong tác viên dan s& gia dInh và tré em 
a Ca Si. 

- Chi dye t chüc các hot dng tuyên truyn, giáo diic v gia dInh. Xây dirng 
và phát huy hiêu qua các mô hInh truyn thông thuc 1mb virc gia dinh, các mô 
hInh h trçY xay drng gia dInh hnh phüc, phát trin bn vüng, cãc mô hInh ye 
phông, chng bto lirc gia dinh, bão v tré em trong gia dlnli, phiing dumg nguài 
cao tui, cham lo cho nguai khuyt tat, yu th trong gia dInh. 

- Di mâi, da dang hóa nôi dung, hInh thtc truyn thông, vn dng xây drng 
gia dInh hnh phüc phü hçip vai diu kiên kinh t, d.c thu van hóa cüa phu6ng, dye 
bit quan tam các gia dinh chInh sách, ho nghèo và cn nghèo và gia dInh có hoàn 
cãnh khó khän. 

- Dim tiêu chI xay drng gia dInh htnh phñc, gia dinh van hóa tiêu biu, xóa bó 
các tp tic ltc h.0 trong hon nhân và gia dInh, hOn nhân can huyt thng, xây drng 
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các giá trj gia dInh trong thai k5r mi vào hucng rn9c, quy uâc khu dan cu d thirc 
hiên. 

- B trI ngân sách và huy dng cac ngun 1irc xà hi th'rc hin các miic tiêu, 
chi tiêu, nhiêm vu Chin luic phát trin gia dInh, cong tác gia dInh trén dja bàn 
phu?mg. 

- Kim tra, khen thuâng; don dc, dánh giá, djnh kS'  báo cáo vic thirc hin 
Chin 1uçc tui dja phucing; t ch'(rc so' kt 5 näm, tng k& 10 nAm theo hucng dn 
cüa UBND Thj xâ, Sâ Van boa và Th thao. 

Can cü K hoich nay, yeu cu cac phOng, ban, ngành, doàn th thuc UBND 
Thj xä; Uy ban nhân dan các phu?mg trong phm vi chirc nAng, nhim vii trin khai 
thirc hin các m11c tiêu, nhim v11, giái pháp tii K hotch; djnh kS'  báo cáo UBND 
Thj xâ (qua Phông Van boa - Thông tin)trtróc ngày 15 tlzáng ii Iung nám d tng 
hçp báo cáo S Van hóa và Th thao tinh Ngh An.!. 

Nci nhçmn: 
- S& VHTT; 

- Thi.r&ng trirc Thj Uy; 
- Chñ tjch, các PCT Thj xä'; 
- Các phông, ban, co quan, do'n vj; 
- UBND phtro'ng; 
-Lu'u:VT,VH. 

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

 

Hoàng Van Phüc 
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