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Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1566/BVHTTDL-GĐ ngày 16/4/2018 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành Ke hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo 
lực gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích:
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, từ đó có những hành 
động thiết thực quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững;

Thông qua các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu 
biểu, kiểu mẫu; gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiếu nghĩa, thủy chung, con cháu 
thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội 
để động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội 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 những giá trị mới, tiến bộ.

2. Yêu cầu:
Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh là sự kiện văn hóa được tổ 
chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả; 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đắng, tiến bộ, 
hạnh phúc.



Đảm bảo 100% các huyện, thị xã, thành phố và có trên 80% các xã, phường 
thị trấn có tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng, 
chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam;

Trong quá trình tổ chức các hoạt động cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của 
các cấp, các ngành và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phưcmg.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động:

a) Tuyên truyền, cổ động trực quan:

- Hình thức: Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích mang chủ đề gia đình 
năm 2018 và các thông điệp tuyên truyền về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử 
trong gia đình Việt Nam trên các trục đường chính, khu đông dân cư, trụ sở các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể.

- Nội dung: Chủ đề và thông điệp tuyên truyền:

+ Chủ đề truyền thông Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực 
gia đình: “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chong bạo lực gia 
đình

+Chủ đề tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018: “Bữa cơm gia 
đình ấm áp yêu thương”.

+Các thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam:

* Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

* Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

* 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.

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

* Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Hình thức: Thông qua báo, đài của địa phương và Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, 
tần suất các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, hình ảnh về công tác xây 
dựng gia đình, tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh; 
chạy tít tiêu đề trên sóng truyền hình tỉnh về Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018,
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trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt 
Nam.

- Nội dung:

+ Biểu dương, ca ngợi các gương gia đình điển hình, tiên tiến trong xây dựng 
gia đình văn hóa; tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực.

+ Tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 “Bữa cơm gia 
đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông Tháng hành động quốc gia về 
Phòng, chống bạo lực gia đình “Gia đình: nguồn lực trách nhiệm trong phòng, 
chổng bạo lực gia đình

2. Thời gian và hình thức truyền thông Tháng hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam:

a) Thòi gian:

Tổ chức các hoạt động truyền thồng từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018. Đặc 
biệt là hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trong phạm vi toàn quốc và 
trong mỗi gia đình với chủ đề “Bữa cơm gia đình am áp yêu thương” vào Ngày Gia 
đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h-19h (Thứ Năm, ngày 28/6/2018).

b) Hình thức:

Căn cứ vào điều kiện thực tế của các cơ quan, ban, ngành và mỗi địa phương 
để lựa chọn hình thức phù hợp như: Tổ chức các cuộc thi, hội diễn, các giải thi đấu 
thể thao, các chương trình giao lưu văn hóa, tọa đàm chuyên đề, tuyên truyền cổ 
động trực quan; qua đó, nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia phong trào Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

III. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa 

bàn thành phố Buôn Ma Thuật và tổ chức Hội thi “Gia đĩnh hạnh phúc” tỉnh Đắk 
Lắk lần thứ IV năm 2018 được trích từ nguồn ngân sách thường xuyên chi cho 
công tác Gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí triển khai các hoạt động trong Kế hoạch này của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố được trích từ nguồn ngân sách 
thường xuyên năm 2018 của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố.

IV. TỚ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành,
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đoàn thể tham mưu ƯBND tỉnh tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Đắk Lắk 
lần thứ IV năm 2018; triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên 
địa bàn thành thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 
phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn các huyện, 
thị xã, thành phố đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với chủ đề Ngày Gia đình 
Việt Nam năm 2018 “Bữa conn gia đình áp yêu thương”. Tổng họp kết quả, 
báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sử Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, 
đài của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất, nội 
dung chuyển tải các tin bài, hình ảnh, các sự kiện về các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt 
Nam trên địa bàn tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng thời lượng, mở các chuyên 
trang, chuyên mục, các tin bài, hình ảnh tuyên truyền công tác xây dựng gia đình, 
biểu dương tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh; chạy 
tít tiêu đề trên sóng truyền hình tỉnh về Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018, trước, 
trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

4. Đe nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk:
- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn Viên 

chức tỉnh, tổ chức Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tô 
chức treo băng rôn, khẩu hiệu mang chủ đề và các thông điệp tuyên truyền về 
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt 
Nam năm 2018.

- Phát động Chiến dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không 
với bạo lực gia đình ”đối với đoàn viên công đoàn thuộc lực lượng công chức, viên 
chức, người lao động, công nhân lao động trong các doanh nghiệp trong dịp kỷ 
niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, vận động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo 
lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
phù họp, có hiệu quả. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động như: Hội diễn, hội 
thi văn hóa - văn nghệ, hội thi “Gia đình hạnh phúc” xoay quanh chủ đề Ngày Gia 
đình Việt Nam năm 2018 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”’, Phát động Chiến
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dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình 
nhằm tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình trân trọng những phút 
giây sum họp bên bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc; với ý nghĩa bữa cơm là 
thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những 
kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình, thông qua bữa cơm thể hiện 
sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây 
dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc;

Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 
động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 
28/6/2018 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, gửi về ƯBND tỉnh (thông qua 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 10/7/2018.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thế; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện
Nơi nhận&ỵ' KT.CHỦ TỊCH

- Bộ VHTTDL (b/c);
-V ụ Gia đình - Bộ VHTTDL (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thưòng ữực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-UBMTTQ VNtỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng: TH, HCTC (QC45a);
- Lưu: VT, K G V X h (HTN-70b).

Nguyễn Tuấn Hà
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