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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022)  

và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

  

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 31/5/2022 của UBND huyện về 

tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022) và hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tôn vinh giá trị của gia đình và đẩy mạnh công tác, phòng chống bạo lực 

gia đình. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình 

văn hóa; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; động viên, phát huy 

truyền thống tốt đẹp của gia đình trong việc duy trì bình đẳng, tiến bộ, phát triển 

bền vững. 

- Tổ chức các hoạt động bổ ích nhân “Ngày Gia đình Việt Nam”, phát huy 

các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu về tình cảm gia đình, đặc biệt trong cộng đồng 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhằm biểu dương gia đình văn hóa tiêu 

biểu, tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ giao lưu, góp phần tăng cường 

tình đoàn kết, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về văn hóa truyền thống gia đình trên địa 

bàn xã đến bạn bè trong và ngoài huyện.  

- Tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động trong tháng trọng điểm nhằm 

tạo hiệu ứng dư luận và đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành 

vi tích cực của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống bạo 

lực gia đình.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022) và 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) 

bằng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, với hình thức và nội dung lành mạnh, tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.  

- Nội dung truyền thông, vận động tập trung vào kỹ năng tổ chức cuộc sống 

gia đình, kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ gia đình; nhận diện các hành vi 

bạo lực gia đình; kỹ năng phòng, tránh mâu thuẫn, xung đột trong gia đình; trách 

nhiệm của gia đình, cộng đồng, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đoàn 

thể; tác hại của bạo lực gia đình đến hạnh phúc gia đình, sức khỏe thể chất và tinh 

thần của các thành viên trong gia đình…  
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022): Chủ đề “Gia 

đình bình an - Xã hội hạnh phúc”. 

1.1.  Nội dung 

- Tổ chức tuyên truyền chủ đề và thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam. 

- Tiếp tục tuyên truyền các Văn bản luật liên quan: Luật Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, 

Luật Hôn nhân và gia đình…   

 - Tiếp tục nêu cao và khẳng định ý nghĩa của bữa cơm gia đình“ Bữa cơm 

gia đình ấm áp yêu thương”. Khẳng định tầm quan trọng của chủ đề bữa cơm gia 

đình trong gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng 

cao hạnh phúc gia đình. Giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được 

giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình. Từ đó, giáo dục trách 

nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. 

1.2. Về hình thức  

- Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam tổ chức với nhiều hình thức 

phù hợp như: Tọa đàm; nói chuyện chuyên đề; hội diễn văn nghệ; hội thi thể thao 

gia đình...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động lưu động, cổ động trực quan, in 

ấn, treo các băng-rôn, pa nô, cờ phướn tại các tuyến đường giao thông, nơi công 

cộng; phát hành tờ gấp áp phích, văn bản tài liệu. Tuyên truyền trên báo, mạng xã 

hội, đài truyền thanh cơ sở. 

- Ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình tuyên truyền về chủ đề và 

thông điệp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia 

đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc bền vững. 

1.3. Thời gian: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6 năm 2022. 

 2. Phát động hưởng ứng Chiến dịch truyền thông trong tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình:  

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình 

nhằm đạt chỉ tiêu có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của bia rượu và các biện pháp 

hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc 

biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của gia đình cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn; phát hiện 

và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn. 
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2.1. Hình thức: 

Tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực 

gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động giao lưu 

về mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với chủ đề phòng chống bạo lực gia 

đình; treo băng rôn, áp phích ở những khu đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, 

gắn công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình với tuyên truyền kỷ niệm 

Ngày Gia đình Việt Nam.  

2.2. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến 30/6/2022.  

3. Thông điệp truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 

3.1. Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình 

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; 

- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; 

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; 

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của 

trẻ em; 

- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay; 

- Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự; 

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; 

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và 

các thành viên trong gia đình; 

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; 

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; 

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo 

pháp luật; 

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; 

- Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người. 

3.2. Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình 

- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi con người; 

- Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con 

cháu; 

- Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn 

hóa dân tộc; 

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình; 
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- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; 

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; 

- Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống 

dịch bệnh; 

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; 

- Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân 

tộc; 

- Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục 

giá trị gia đình; 

3.3. Thông điệp về công tác gia đình 

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; 

- Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh 

của xã hội; 

- Hãy xây dựng gia đình là lá chắn tin cậy cho các thành viên gia đình; 

- Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống; 

- Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình 

trong tình hình mới; 

- Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình là 

nhiệm vụ của công tác gia đình; 

- Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; 

- Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động. 

4. Kinh phí thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân các xã bố trí nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức các 

hoạt động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách VHTT): 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, những nỗ lực của địa phương, cộng 

đồng trong việc thực hiện mục tiêu xây dưng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, 

tiến bộ, hạnh phúc…  

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung về công tác gia đình và phòng chống bạo 

lực gia đình trên Trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử xã, Đài truyền thanh cơ 

sở để đưa tin, bài, phóng Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động cụ thể như: hội 

thi, hội thi thể thao gia đình, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm kỹ năng, kiến thức bình 

đẳng giới… 

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền, về Ngày Quốc tế Hạnh phúc tới các thôn. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng VHTT huyện) trước 

ngày 24/6/2022. 

2. Ban quản lý các thôn: 

Căn cứ Kế hoạch của UBND xã tổ chức triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật, các chủ trương của Đảng và Nhà nước về gia đình. Chú trọng công tác tuyên 

truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” bằng 

nhiều hình thức tại thôn, khu dân cư.  

3. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền các hoạt động Ngày  Gia đình  

Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình phù hợp, 

thiết thực, hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình của UBND xã Đăk 

Long./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện; 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- TT HĐND xã (b/c); 

- UBMTTQVN & các tổ chức CH-XH (p/h); 

- BQL các thôn (t/h);  

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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