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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: 129  /KH - SVHTTDL      Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình 

Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021)  

 

 

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 các hoạt động tuyên truyền 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 các cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể, thành viên gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, 

đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia 

đình. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia 

đình, đặc biệt những người làm công tác gia đình ở cộng đồng. 

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, 

vận động đến các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng 

xử trong gia đình, cộng đồng xã hội nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, 

hạnh phúc và phát triển bền vững. 

- Hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng bạo 

lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, đạt hiệu quả đề ra và 

đảm bảo yêu cầu các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đang diễn 

biến phức tạp. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

1. Chủ đề: 
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- Chủ đề kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình: 

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” 

- Hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, 

trong mỗi gia đình với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào 

Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h - 19h (Thứ Hai, ngày 

28/6/2021) với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia 

đình hạnh phúc, đầm ấm. Qua đó, nêu cao những giá trị của gia đình, tình cảm 

của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu 

thương chăm sóc con trẻ, sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thế 

hệ, thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc 

2. Nội dung, hình thức: 

2.1. Phối hợp với Báo Hà Tĩnh 

- Xây dựng các bài viết trên báo in và báo điện tử về tuyên truyền về gia 

đình văn hóa tiêu biểu; gia đình trẻ hạnh phúc; gia đình tứ đại đồng đường (hoặc 

gia đình nhiều thế hệ); gia đình học tập; gia đình làm kinh tế giỏi; các câu lạc bộ 

phòng, chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình; các chương trình trao đổi, phỏng vấn lãnh đạo Sở về 20 năm ngày Gia đình 

Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021). 

2.2. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh: 

- 01 phóng sự về nội dung kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 – 28/6/2021). 

- Xây dựng các tin phát sau chương trình thời sự (thời gian trước 10 ngày 

diễn ra ngày Gia đình Việt Nam 28/6). 

- Xây dựng clip trailer đăng trên facebook; Fanpage của Đài Phát thanh – 

Truyền hình về ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

- Tổ chức tọa đàm về kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 

– 28/6/2021. 

2.3. Phối hợp với Chương trình truyền hình Văn hóa Hà Tĩnh 

- Xây dựng 01 phóng sự về “Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa”. 

3. Thời gian 

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

được triển khai từ ngày 7/6 đến ngày 28/6/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) trích từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 

2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình: 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021). 

+ Tổ chức các hoạt động phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. 

+ Tham mưu các nội dung ký kết hợp đồng với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh để đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. 

+ Phối hợp với Văn phòng lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tuyên 

truyền theo quy định hiện hành.  

2. Văn phòng Sở: 

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 các hoạt động tuyên truyền 

theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6/2001 – 28/6/2021), yêu cầu các phòng triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, XDĐSVH&GĐ; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thập 
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