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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia  

về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và  
Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ đạo công 
tác gia đình tỉnh Lạng Sơn về tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình, tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt 
Nam năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 
các hoạt động trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo 
lực gia đình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, 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. Qua đó góp phần đấu tranh đẩy lùi các hành vi 
bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về công tác trẻ em; 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà 
trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động 
tiêu cực của công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh 
những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia 
đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có 
chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, 
chống bạo lực gia đình, tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam phù 
hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.  

- Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, chú trọng công tác truyền thông, 
giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, vận động nhân dân chăm lo cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức phù hợp.  
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II. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; 

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

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

- Xây dựng môi trường gia đình- cộng đồng- xã hội an toàn, lành mạnh; 

- Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; 

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

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; 

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con 
người; 

- Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe 
mạnh để xây dựng đất nước; 

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của 
trẻ em; 

- 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; 

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

- Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình; 

- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm 
đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ; 

- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ 
gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác; 

- Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;  

- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau;  

- Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; 

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; 

- Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia 
đình 
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- Chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội”. 

- Nội dung tuyên truyền: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình 
đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 
Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng,  
chống bạo lực gia đình. 

2. Tuyên truyền Tháng hành động vì Trẻ em 

- Chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. 

- Nội dung tuyên truyền: Luật Trẻ em; các chính sách hỗ trợ cho trẻ em 
nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt; đăng tải các khẩu 
hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền 
thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ 
học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống 
tai nạn, thương tích trẻ em… 

3. Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong 
gia đình”.  

a) Nội dung và hình thức:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế 
và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày Gia 
đình Việt Nam năm 2019 thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan. 

- Các cơ quan truyền thông ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình 
uyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019; ý nghĩa văn hóa ứng xử 
trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. 

- UBND các xã, thị trấn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chủ động tổ 
chức các hoạt động, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù của địa phương, 
chú trọng đến việc chỉ đạo hoạt động truyền thông ở các thôn, khu phố, tập trung 
tuyên truyền về công tác gia đình đặc biệt về chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam 
năm 2019.  

b) Thời gian thực hiện: 

Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ 
ngày 14/6 - 28/6/2019. 

4. Thời gian diễn ra các hoạt động 

Trong tháng 6 năm 2019, tập trung cao điểm từ ngày 10/6 - 30/6/2019. 

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP XÃ 

Tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành 
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động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2019 với nhiều hình thức phù 
hợp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực. 

V. THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH 

 - Nội dung: Tham dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống 
bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt 
Nam 28/6 năm 2019. 

- Thời gian: 7h30’, thứ Năm, ngày 20/6/2019. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. 

- Thành phần: Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện; Lãnh đạo, 
chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 01 hộ gia đình tiêu biểu (không 
quá 04 thành viên). 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chịu trách nhiệm kinh phí 
chi cho các hoạt động của cấp huyện; bố trí phương tiện đưa đón hộ gia đình tham 
dự Lễ phát động tại huyện Bắc Sơn. 

- UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm kinh phí chi cho các hoạt động của 
địa phương. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí ăn nghỉ cho hộ gia đình 
tham gia Lễ phát động tại huyện Bắc Sơn. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là cơ quan chủ trì, chủ động tham mưu công tác phối hợp chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện hiệu quả kế hoạch đã ban hành. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, 
thị trấn triển khai các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động 
Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao 
nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình. 

 2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan lồng ghép tuyên 
truyền nội dung về gia đình trong “Tháng hành động vì trẻ em”, thời gian từ nay 
đến ngày 30/6/2019 nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn xã hội xây dựng gia đình 
bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt”. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Xây dựng Chương trình truyền thông với chủ đề “Giữ gìn và phát huy 
truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Gắn với chủ đề truyền 
thông về công tác gia đình năm 2019 là “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân 
tộc thiểu số”  và các thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019;  
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 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, giao lưu văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao, các thông điệp về gia đình qua hệ thống pa nô, áp 
phích, xe thông tin lưu động….trên các tuyến đường chính và khu vực trung tâm 
huyện nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019; 

 - Xây dựng các tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Luật Bình 
đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; chỉ đạo 
Trạm truyền thanh các xã, thị trấn kịp thời thông tin, tuyên truyền về những mô 
hình mẫu, tập trung phản ánh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về công tác gia đình, các kiến thức giáo dục gia đình, xây dựng 
gia đình văn hóa, truyền thống của gia đình Việt Nam, thời gian từ ngày 01/6 - 
30/6/2019. 

- Lựa chọn 01 hộ gia đình (không quá 04 thành viên) tham dự Lễ phát động 
tại huyện Bắc Sơn; bố trí phương tiện đưa đón các hộ gia đình tham dự lễ phát 
động. 

4. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan, đơn 
vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo nội 
dung của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp, hiệu quả và ý nghĩa. 

 5. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày 
Gia đình Việt Nam năm 2019 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện địa 
phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện “Giữ gìn và phát 
huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. 

Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đạt mục đích, 
yêu cầu và hiệu quả, báo cáo kết quả hoạt động về BCĐ huyện (qua Phòng Văn 
hóa và Thông tin) trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c) 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Các TV Ban Chỉ đạo huyện  
(theo QĐ số 346/QĐ-UBND ngày 29/01/2019); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 
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