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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO&DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     85      /KH - SVHTTDL      Hà Tĩnh, ngày 06    tháng 4 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình 

 

 

Thực hiện chương trình công tác gia đình năm 2021, nhằm hoàn thành 

tốt nội dung đặt ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình chào mừng 

kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc đẩy 

mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tích cực góp phần xây dựng gia 

đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác gia đình trên địa 

bàn tỉnh về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại địa 

phương, cơ sở; 

- Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham dự Hội thi giao lưu, học tập kinh 

nghiệm góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ gia 

đình trong việc tuyên truyền thực hiện mục tiêu: Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc.  

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

- Các huyện, thành phố, thị xã triển khai tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả và thu hút đông đảo các câu lạc bộ gia đình của địa 

phương tham gia.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC  

1. Nội dung  
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- Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình và các văn bản có liên 

quan đến công tác gia đình. 

- Tìm hiểu những kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những 

giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống; cách ứng xử trong gia đình; 

gương người tốt, việc tốt, điển hình trong toàn tỉnh. 

2. Đối tượng tham gia  

Cán bộ làm công tác gia đình xã, phường, thị trấn; thành viên các Câu lạc 

bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ củng cố gia đình văn hóa trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Câu lạc bộ tuyên truyền đạo đức lối sống 

trong gia đình Việt Nam, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, 

Câu lạc bộ liên quan đến gia đình, gia đình văn hoá trên địa bàn tỉnh.  

3. Thời gian 

- Tổ chức Hội thi cấp xã và cấp huyện bắt đầu từ tháng 4, kết thúc 

trước ngày 5/6/2021. Các huyện, thị xã, thành phố không có điều kiện tổ chức 

Hội thi ở cấp xã (phường, thị trấn) thì phải tổ chức Hội thi cấp huyện (thị xã, 

thành phố) và lựa chọn một đội tham dự Hội thi cấp tỉnh.  

- Hội thi cấp tỉnh sẽ tổ chức vào tháng 6/2021 (sẽ có thông báo về thời gian 

và địa điểm tổ chức sau).   

4. Hình thức Hội thi 

Gồm 03 phần: 

 a. Phần chào hỏi: Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về đội thi và nhận thức 

về mục đích, ý nghĩa của Hội thi (khuyến khích thể hiện bằng các hình thức sân 

khấu hóa: tiểu phẩm, ca, múa, hò, vè…). 

b. Phần thi năng khiếu: Các đội thi thể hiện năng khiếu thông qua các 

loại hình: tiểu phẩm, kịch ngắn, ca, múa, nhạc,... có chủ đề về xây dựng gia đình 

văn hóa, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam; phòng, 

chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sử dụng tiểu phẩm tự sáng tác có nội 

dung phù hợp với yêu cầu của Hội thi. 

 c. Phần thi kiến thức: Tìm hiểu kiến thức về những nội dung cơ bản của 

pháp luật về giáo dục đời sống gia đình. Mỗi đội thi trả lời 01 câu hỏi kiến thức 

về gia đình và giáo dục đời sống trong gia đình (Có bộ câu hỏi và gợi ý trả lời 

sau).  

5. Giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng của Hội thi bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải 

Ba, 03 giải Khuyến khích. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống trong gia 

đình các cấp gồm: Công tác tuyên truyền, Ban tổ chức, Ban giám khảo, địa 

điểm, âm thanh, ánh sáng, ma két, phần thưởng cho đội dự thi giành kết quả cao 

tại Hội thi và một số nhiệm vụ khác… 

Kinh phí tổ chức hội thi cấp nào thì do cấp đó tự đảm bảo. 

Các địa phương tham gia Hội thi tự lo kinh phí luyện tập, chi phí khác 

đảm bảo cho Đoàn tham gia Hội thi theo quy định tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Giao phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì phối hợp 

với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện:  

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Hội thi, soạn thảo câu hỏi và gợi ý 

trả lời phần thi kiến thức. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội 

thi cấp tỉnh. 

+ Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi. 

+ Phối hợp với Văn phòng lập dự toán và thanh quyết toán Hội thi theo 

quy định hiện hành.  

+ Tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. 

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả Hội thi. 

+ Một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công. 

- Văn phòng Sở: 

+ Phối hợp với phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình phát hành 

giấy mời, đón tiếp đại biểu, tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi. 

+ Bố trí xe đưa đón Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.   

+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình 

xây dựng dự toán và hướng dẫn thanh quyết kinh phí của Hội thi theo quy định. 

+ Một số nội dung khác liên quan. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội thi ở cấp xã (phường, thị trấn) và tổ chức Hội 

thi cấp huyện (thị xã, thành phố). 

- Lựa chọn 1 câu lạc bộ, tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi theo đúng 

nội dung kế hoạch. 
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- Bố trí cổ động viên, phương tiện đưa Đội thi về tham dự Hội thi cấp 

tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt dự toán 

đảm bảo kinh phí tham gia Hội thi. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND, Ban Chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia 

đình hoặc Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo 

Phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi và báo cáo kết 

quả Hội thi, gửi danh sách các thành viên, các tiết mục tham gia Hội thi cấp tỉnh 

về Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Tĩnh, số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh trước ngày 5 tháng 6 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- BCĐ Công tác gia đình các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, XDĐSVH&GĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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