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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững  

Lần thứ I năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-SVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

27/4/2022 của UBND huyện Sông Hinh về việc thực hiện công tác gia đình năm 

2022 trên địa bàn huyện;  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao 

ban các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện Sông Hinh lần 

thứ I năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng 

dẫn về công tác gia đình; duy trì và phát triển các mô hình phòng chống bạo lực gia 

đình để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình trên toàn huyện. 

- Đánh giá, nắm bắt tình hình hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình phát 

triển bền vững tại địa phương trong thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng thực 

hiện trong thời gian đến; triển khai một số văn bản liên quan đến công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Nội dung Hội nghị 

- Tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản liên quan đến công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể: 

+ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. 

+ Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình 

trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030). 

+ Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. 

+ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến 

năm 2025. 
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+ Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. 

+ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

+ Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030. 

+ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Sông 

Hinh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 

trên địa bàn huyện Sông Hinh.  

+ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện Sông Hinh 

về thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Thông qua dự thảo Báo cáo (tóm tắt) tình hình hoạt động trong thời gian 

qua, đề xuất, kiến nghị khó khăn, vướng mắc. 

- Hội nghị thảo luận. 

- Giải đáp thắc mắc và kết luận Hội nghị. 

2. Thành phần Hội nghị 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Công chức Văn hóa - Thông tin các xã, thị trấn; 

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa 

bàn huyện. 

     3. Thời gian: 01 buổi, dự kiến cuối tháng 5/2022 (Thông báo về thời gian 

Hội nghị giao ban gửi sau). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Hai Riêng. 

III. KINH PHÍ HỘI NGHỊ 

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí Công tác gia đình và Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 của Phòng VH&TT 

huyện. 

2. Phòng VH&TT huyện chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không 

có tên trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị quyết 

30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh Phú Yên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Dự thảo và phát hành giấy mời; chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu tham dự; 

đón tiếp đại biểu; làm công tác tổ chức; lập danh sách đại biểu trình lãnh đạo phòng 

phê duyệt. 
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- Chuẩn bị âm thanh, trang trí khánh tiết, giải khát giữa giờ phục vụ đại biểu, 

dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, liên hệ mượn hội trường. 

- Lập dự trù kinh phí hỗ trợ cho đối tượng không hưởng lương và kinh phí tổ 

chức Hội nghị giao ban trình lãnh đạo Phòng phê duyệt. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

 Lập danh sách thành phần tham dự Hội nghị giao ban (có xác nhận của 

UBND xã, thị trấn) gửi về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 23/5/2022. 

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

Nơi nhận: 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (thay B/cáo); 

- - Đ/c Ksor Y Phun - PCT. UBND huyện; 

- - UBND các xã, thị trấn; 

- - Lãnh đạo phòng; 

- - Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Trung Dũng 
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