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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh về 

tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 

28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011-

28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình” trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021, với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam và đẩy 

mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trong Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 2021 nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh 

những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Kế thừa, phát huy truyền 

thống văn hóa tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của 

gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình và thực 

hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. 

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

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ 

chức và toàn xã hội quan tâm về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCBLGĐ, 

tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc bền vững.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức gắn 

với “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” để tạo chuỗi sự kiện, hiệu ứng 

truyền thông lan tỏa về gia đình và PCBLGĐ trong tháng 6 năm 2021. 

- Tổ chức các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhiều 

hình thức và nội dung mang tính quần chúng. 

- Căn cứ tình hình và công tác chỉ đạo của tỉnh, của huyện về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 để tổ chức các hoạt động cho phù hợp và phải đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian và phạm vi triển khai 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. 
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- Phạm vi triển khai: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình 

Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ trên phạm vi 

toàn huyện.  

2. Chủ đề và thông điệp truyền thông  

2.1. Chủ đề Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 

28/6/2021) 

Chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. 

2.2. Thông điệp truyền thông 20 năm ngày gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia PCBLGĐ 

a) 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 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. 

b) 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 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; 

- 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; 
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- 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. 

c) 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 PCBLGĐ 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. 

3. Tổ chức các hoạt động  

3.1. Về hoạt động truyền thông  

- Tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để các gia đình cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện 

tổ chức bữa cơm cùng người thân trong gia đình vào đúng ngày Gia đình Việt Nam 

trong khung giờ từ 17 giờ - 19 giờ, ngày 28/6/2021 (thứ Hai).  

- Tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về gia đình, Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, 

Luật buôn bán người thông qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn theo 

chủ đề trên các đường phố, các cơ quan, trường học, xã, thị trấn. Xây dựng phát 

các tin, bài viết về Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ 

trên đài truyền thanh huyện, xã và các phương tiện truyền thông khác. 

3.2. Các hoạt động kỷ niệm khác 

- Tổ chức hội nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu ăn 

gia đình Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam; tổ chức gặp mặt, tọa đàm trao 

đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm sóc 

người già, người khuyết tật; nói chuyện chuyên đề về văn hóa gia đình và việc xây 

dựng gia đình văn hóa... 

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Tổ 

chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và 

hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” trên địa bàn huyện.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Xây dựng tin bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền Kỷ 

niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng 

“Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” trên địa bàn huyện năm 2021. 

- Tổ chức tuyên truyền thông tin lưu động, cổ động trực quan, tuyên truyền 

trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung văn bản pháp luật 

liên quan tới công tác gia đình, chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam và các thông điệp 

truyền thông. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, 

các cá nhân, tập thể, gia đình, cộng đồng là những tấm gương điển hình trong xây 

dựng gia đình văn hóa, PCBLGĐ, phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực hôn nhân 

và gia đình; từng bước loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu (tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống ở vùng miền núi dân tộc thiểu số). Tuyên truyền các hoạt 

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

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 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.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

như: tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trước công sở; tổ chức gặp mặt, tọa đàm và 

các hoạt động thiết thực khác phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị hưởng ứng 

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

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức Đoàn, Hội của cấp mình quản lý 

tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-

28/6/2021) và tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ”. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động “Tháng hành động quốc gia về 

PCBLGĐ” gắn với Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) 

với hình thức phù hơp̣, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.  

 - Căn cứ vào điều kiện thực tế về phòng, chống dịch Covid-19, UBND các 

xã, thị trấn xem xét tổ chức các hoạt động và tuyên truyền các nội dung hưởng ứng 

“Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ”, Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt 

Nam,Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

cuộc họp sinh hoạt của thôn, khu phố nhưng đảm bảo quy định phòng, chống dịch.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin sử dụng nguồn kinh phí đã 

cấp cho sự nghiệp công tác gia đình năm 2021.  
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- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: căn cứ tình hình 

thực tế của địa phương, đơn vị cân đối ngân sách, bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức 

thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 20 

năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021), “Tháng hành động quốc gia 

về PCBLGĐ”. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình 

Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021./. 

Nơi nhận:     
 - Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 
 - TT HU, HĐND huyện (b/c); 
 - CT, PCT UBND huyện; 
 - Các TV BCĐ công tác GĐ huyện  

(theo QĐ 346/QĐ-UBND ngày 29/01/2019); 

- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện;                                                                             
- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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