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Số:        /KH-UBND       Sông Hinh, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

 (28/6/2001-28/6/2021) trên địa bàn huyện Sông Hinh 

 

  

  Thực hiện Kế hoạch số: 203/KH-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2021); UBND huyện Sông Hinh ban hành Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Phát huy những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt 

Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và tầm quan trọng của gia đình 

trong sự phát triển đất nước; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực 

hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế 

thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc 

các giá trị tiên tiến. 

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức 

chính trị xã hội và từng gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình 

đẳng, hạnh phúc bền vững. 

- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, buôn, 

khu phố văn hoá và bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn các loại 

hình văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

- Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các gia đình trong 

phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng đất 

nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả; nội dung phong phú, phù hợp với tình hình của địa phương. 

 - Thực hiện đảm bảo các tiêu chí trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Phú Yên. 

 II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN 
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 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực gia đình, trọng 

tâm là Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về 

đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình… Tuyên truyền và tôn vinh những nét đẹp 

văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình đối với sự phát triển của toàn xã 

hội. 

 - Hình thức: Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, áp phích, cờ phướn, 

pano trên một số tuyến đường chính trung tâm thị trấn Hai Riêng, các khu dân cư; 

tại ngã ba và các xã trên địa bàn huyện; trong đó xây dựng mới 01 pano tuyên 

truyền về công tác gia đình. Thực hiện các phóng sự, tài liệu, bài viết tuyên truyền 

trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã và trên Cổng/trang thông tin điện tử 

của huyện, xã; trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; tuyên truyền thông 

qua sinh hoạt câu lạc bộ gia đình, sinh hoạt các hội, đoàn thể,… 

 - Thời gian: Từ tháng 5/2021. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện và UBND các xã, thị 

trấn. 

 2. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2021 

- Nội dung: Phát động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức tuyên truyền, cổ 

động trực quan trên các trục đường chính của huyện (nội dung, chương trình chi 

tiết có kế hoạch riêng). 

- Thời gian: Tháng 6/2021.  

 - Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện hoặc ngoài trời (nếu thời tiết thuận lợi). 

 - Thành phần tham dự:  

+ Lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận 

Tổ quốc huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, 

thị trấn; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị, 

trường học; 
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 + Cán bộ VHTT xã, thị trấn và đại diện một số câu lạc bộ gia đình phát triển 

bền vững; 

 + Cán bộ và nhân dân thị trấn Hai Riêng. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, LĐLĐ 

huyện và UBND thị trấn Hai Riêng. 

 3. Tổ chức Tọa kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam chủ đề “Xây 

dựng gia đình hạnh phúc” năm 2021 

 - Nội dung: Ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; gặp mặt tọa 

đàm, tuyên dương, khen thưởng các gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển tiêu 

biểu trên toàn huyện. 

 - Thành phần tham dự: 

+ Lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc 

huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn; 

 + Cán bộ VHTT, cán bộ phụ nữ và đại diện các câu lạc bộ gia đình phát 

triển bền vững các xã, thị trấn; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.  

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

 III. NỘI DUNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH 

 1. Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình” 

 - Nội dung: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng 

giới, Luật hôn nhân và Gia đình, Luật trẻ em và các văn bản có liên quan đến gia 

đình. 

 - Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân sống và làm việc trên địa bàn 

huyện. 

 - Thời gian: Tháng 5/2021. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì; phối hợp với Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện và Liên đoàn Lao động huyện. 

2. Tham gia Hội thảo “Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề 

bình đẳng giới trong gia đình hiện nay” trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 - Thời gian: Tháng 6/2021. 

 - Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND huyện, Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình, Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện, công chức phụ trách 

công tác xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình. 
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 - Nội dung: Chuẩn bị bài tham luận chủ đề: “Công tác tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức lối sống, kỷ năng ứng xử trong gia đình. Kiến nghị và đề xuất”. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo công tác Gia đình huyện) 

 - Chịu trách nhiệm chủ trì chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện 

cần thiết khác tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động: Lễ phát động hưởng 

ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2021; Tọa đàm kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam với 

chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2021. 

  - Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan và UBND thị trấn Hai Riêng 

xây dựng các kế hoạch chi tiết tổ chức và tham gia một số hoạt động cấp tỉnh theo 

kế hoạch này; 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và UBND các xã, 

thị trấn tổ chức bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện công tác gia đình; hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng, tham mưu 

trình UBND huyện theo quy định. 

  - Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, khẩu 

hiệu, pano, áp khích, các thông điệp truyền thông và trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình trên các trục đường chính, ngã ba các tuyến đường, 

khu trung tâm, khu đông dân cư trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn. 

 - Thực hiện xây dựng 01 pano tuyên truyền về công tác gia đình. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện báo 

cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; UBND huyện trước ngày 05/7/2021. 

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Chủ động phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Lễ phát 

động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Gia đình Việt Nam; 

tuyên truyền chủ đề, mục đích, nội dung, hoạt động của Tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên sóng phát thanh và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện để thực hiện Kế hoạch này. 

5. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các thủ tục công tác thi 

đua khen thưởng; tham mưu UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá 

nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình. 

6. Trung tâm Y tế huyện 

Bố trí lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ các cơ 

quan, đơn vị trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Ngày 

gia đình Việt Nam. 

7. Công an huyện Sông Hinh 

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo các lượng phối hợp với 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các 

hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam. 

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, LĐLĐ huyện và Huyện Đoàn 

- Chủ động tổ chức triển khai trong hệ thống Hội LHPN, các cơ sở Đoàn và 

các công đoàn cơ sở trực thuộc vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực 

tham gia hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 

Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 và Cuộc thi 

“Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”; 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, sinh 

hoạt đoàn thể tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề 

bình đẳng giới trong gia đình hiện nay. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021). 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người dân về ý nghĩa và tầm 

quan trọng của ngày gia đình Việt Nam, về xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; 

tuyên dương và nhân rộng những mô hình phòng chống bạo lực gia đình có hiệu 

quả tại địa phương; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt 

Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống 

Đài truyền thanh của xã. 

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực xảy ra tại gia đình và cộng đồng, 

bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi 

bạo lực, bạo hành giới theo quy định pháp luật. 

- Bố trí nguồn lực, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện tốt các hoạt động 

tại địa phương. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các hoạt động cấp huyện sử dụng từ nguồn kinh phí Công tác gia đình và 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021 và kinh phí xin 

bổ sung từ ngân sách huyện. 

2 Kinh phí tổ chức các hoạt động cấp xã, thị trấn do địa phương cân đối. 

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO 

 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND huyện (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện) theo địa chỉ: pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn 

trước ngày 01/7/2021 kèm file để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Phú Yên theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021). Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Đ/c PCT.UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ. PTTDĐKXDĐSVH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Ksor Y Phun 
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