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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021
Thực hiện Công văn số 644/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND
tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú
Yên; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3/2021; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy các giá trị truyền thống tốt
đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của gia đình để gia đình là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con
người, góp phần từng bước giảm dần số vụ ly hôn, ly thân, tảo hôn, phòng,
chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với
yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị có hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với
các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm
bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo sự chỉ đạo của Trung ương và địa phương.
II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ THÔNG ĐIỆP
1. Nội dung
- Tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; tuyên truyền, giáo
dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia
đình.
- Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội và của các thành viên
trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia
đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính
sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh
phúc và phát triển bền vững.
2. Chủ đề và Thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2021
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- Chủ đề truyền thông : “Yêu thương và chia sẻ”.
- Các thông điệp truyền thông:
+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!
+ Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!
+ Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!
+ Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
+ Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!
+ Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn!
+ Yêu thương và chia sẻ là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
+ Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền!
Ngoài các thông điệp truyền thông chính trên, các địa phương, đơn vị có
thể lựa chọn các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc,
gắn với lĩnh vực của ngành, địa phương và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện
chính trị trong tháng 3/2021 để tuyên truyền.
3. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như: Phướn, pano,
xe thông tin cổ động về thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại các
trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu đông dân
cư…
- Tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự chuyên trang, chuyên
mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo điện tử; trên các trang thông tin điện
tử, báo, đài địa phương.
4. Tổ chức các hoạt động khác
- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể các địa phương, đơn vị tổ chức, vận
động nhân dân tham gia các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc gắn với các sự
kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm, ngày Chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân năm 2021…
- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia
đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trên tinh thần yêu thương và chia
sẻ.
- Tổ chức tọa đàm, hội thi, hội diễn… các hoạt động văn hóa nghệ thuật,
thể dục, thể thao…
- Tổ chức triển lãm tranh, ảnh, sách, chiếu phim chủ đề về hạnh phúc.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 05 –
31/3/2021.
- Tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 15 – 25/3/2021.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ công tác
gia đình tỉnh
Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức tuyên truyền tới cán
bộ, công chức, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tham
gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc gắn với các ngày kỷ
niệm trong tháng 3/2021.
2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
2.1. Phòng Quản lý Văn hoá
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan
tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc
tế Hạnh phúc 20/3/2020;
- Tổ chức toạ đàm “Thanh niên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”; đặt
in 20 phướn tuyên truyền, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc treo
trên các trục đường chính của thành phố và tại Sở;
- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, hội thi… Thông
qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên Báo Phú
Yên và Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Yên.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Quốc tế
hạnh phúc của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND
tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.2. Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh, Nhà hát CMNDG Sao Biển
Tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với các chủ đề ca
ngợi quê hương, đất nước và xây dựng gia đình hạnh phúc phục vụ nhân dân,
đặc biệt nhân dân vùng sâu, vùng xa bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú,
đa dạng.
2.3. Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh
Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí về gia đình và hạnh phúc
gia đình và xe thư viện lưu động; tăng cường luân chuyển sách, báo, tạp chí có
nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, hạnh phúc gia
đình về các thư viện, tủ sách cơ sở phục vụ nhân dân.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương
tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021; đồng thời hướng dẫn các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc bằng
các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung hấp dẫn, thiết thực, lành mạnh
hiệu quả theo nội dung tuyên truyền của kế hoạch này.
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- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20/3 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thành viên Ban chỉ đạo công tác
gia đình tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thị xã, thành phố triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hoá) đồng thời gửi file đính kèm qua địa chỉ
email nguyenthithanhtruc@phuyen.gov.vn trước ngày 10/4/2021 để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (c/đ);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, tx, tp (p/h c/đ);
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (t/h);
- Phòng VHTT các huyện, tx, tp (t/h);
- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng Thái

