
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NGỌC LIÊN

Số:     /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Ngọc Liên, ngày 13 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ về ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ- TTg ngày 8/3/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia 
đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022;

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, với các nội dung sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của gia đình Việt Nam hiện nay và công tác PCBLGĐ trên địa bàn xã. 
- Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn 

minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng xã hội; kế thừa, tôn vinh những 
giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc 
các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình no ấm, 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 
PCBLGĐ, từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng bạo lực gia đình trên địa 
bàn xã.

2. Yêu cầu
Hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phù hợp thực tế, đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
đơn vị, địa phương.
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II. NỘI DUNG

1. Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình:“Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

           2. Nội dung tuyên truyền; Thông điệp truyền thông; Hình thức tuyên 
truyền; Các hoạt động truyền thông; Thời gian thực hiện

2.1.Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tháng Hành động 
quốc gia về PCBLGĐ.

- Tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em; Giáo dục về vai trò, 
vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; Vai trò 
của các tổ chức, lực lượng xã hội và của các thành viên trong gia đình đối với 
việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; Giáo 
dục các thành viên trong gia đình về chính sách, pháp luật liên quan đến việc 
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

2.2. Thông điệp truyền thông

* Thông điệp về PCBLGĐ, 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;
- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;
- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn 

diện của trẻ em;
- 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;

* Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình:
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- 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;
- 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.
- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền;

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.
* 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.
2.3. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trực quan trên băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên 

truyền trên bảng tin điện tử về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6 tại trụ sở UBND xã, trường học, các trục đường chính, 
nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh xã; các buổi biểu diễn, giao 
lưu văn hóa văn nghệ; liên hoan văn nghệ quần chúng, tổ chức các hoạt động 
giao lưu văn hóa thể thao...
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- Thực hiện tiếp âm đài tỉnh, đài huyện: thông qua các tin, bài, phóng 
sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo 
điện tử, Cổng thông tin điện tử huyện, của xã, … và các hình thức tuyên 
truyền khác.

         2.4. Các hoạt động truyền thông

          Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 
bằng các hoạt động phong phú (biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu 
biểu trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các cá nhân, tập thể có 
thành tích xuất sắc trong triển khai công tác gia đình và PCBLGĐ; lồng ghép nội 
dung tuyên truyền về gia đình, PCBLGĐ trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể 
ở cộng đồng dân cư...)

2.5. Thời gian thực hiện
Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia 

đình Việt Nam và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình: 
từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Thông tin

- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm, tuyên truyền nhân ngày Gia đình Việt Nam và tháng Hành động quốc 
gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022;

- Tham mưu công tác phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền 
thông đại chúng triển khai các hoạt động tuyên truyền.

- Treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 
tháng Hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022 tại khu Trung tâm trụ sở 
UBND xã, các trục đường chính ở thôn.

- Chủ động tuyên truyền khẩu hiệu (chạy chữ điện tử) tại UBND xã đảm 
bảo yêu cầu thời gian.

3. Đài truyền thanh xã
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, tổ chức có liên 

quan tổ chức xây dựng, biên tập, viết tin, bài truyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh và Cổng thông tin điện tử của xã.

4. Các ngành, đoàn thể 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ đề, thông điệp ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022 đến cán bộ, hội 
viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn 
thể và toàn thể Nhân dân.
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- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị, 
ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên 
truyền, truyền thông nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động 
quốc gia về PCBLGĐ năm 2022, thiết thực, phù hợp; hướng dẫn, chỉ đạo ngành 
dọc chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở 
cơ quan, đơn vị, thôn khu dân cư.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường đưa tin, bài về các hoạt 
động kỷ niệm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia 
về PCBLGĐ năm 2022;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông 
nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống 
bạo lực gia đình năm 2022. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, các ngành đoàn thể quan 
tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận: 
- PhòngVHTT (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đơn vị, tổ chức, ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VP, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   CHỦ TỊCH 

Phạm Công Hậu
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