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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        Số: 17 /KH-UBND                                      Vũng Liêm, ngày 09 tháng  6  năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

và kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2016) 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 16/5/2016 của Sở văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm 

Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016). 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 

niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức trách nhiệm của các 

cấp lãnh đạo, tổ chức, cá nhân, gia đình và công động xã hội trong việc thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 363/QĐ – TTg ngày 

08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện có hiệu quả chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc và văn minh. 

Nội dung các hoạt động được tổ chức phải bám sát chủ đề và các thông điệp 

tuyên truyền theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ 

chức trên tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự thu hút và 

sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng để nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Thông tin tuyên truyền 

 - Tuyên truyền và treo băng rôn, khẩu hiệu tại các xã, thị trấn với nội dung, 

khẩu hiệu: 

 + Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2016. 

 + 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. 

 + Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. 
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 - Tập huấn chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã vùng sâu, 

vùng đồng bào dân tộc. 

+ Địa điểm:02 xã: Trung Thành , Hiếu Nghĩa. 

 + Thành phần: Lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể xã, ấp; tổ nhân dân tự quản 

và quần chúng nhân dân thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; hộ gia đình có người 

gây ra bạo lực gia đình hoặc hộ gia đình có nguy cơ gây bạo lực gia đình trên địa 

bàn xã. 

 + Nội dung: những kiến thức cơ bản về gia đình và công tác gia đình; 

những vấn đề cơ bản về Phòng, chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, Hôn nhân 

gia đình. 

 2. Các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 

- Tham dự hội thao gia đình văn hóa do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ 

chức. Nội dung: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: thi chạy tiếp sức, 

cầu lông, bóng bàn và các trò chơi dân gian: nhảy bao, chuyền chanh, trò chơi tiếp 

sức. 

- Tham dự hội thi nấu ăn do tỉnh tổ chức. 

 + Đối tượng tham gia: các hộ gia đình văn hóa của trên địa bàn huyện. 

 + Chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí đã cấp cho Phòng Văn hóa và Thông 

tin. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể có liên quan và các xã, thị trấn  chọn 

những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự hội thao và hội thi nấu ăn do tỉnh tổ 

chức và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch có chất lượng, hiệu quả. 

2. Đài Truyền thanh huyện: sắp xếp thời lượng thích hợp để tuyên truyền về 

công tác phòng chống bạo lực gia đình và ý nghĩa của ngày gia đình Việt Nam, 

phân công phóng viên kịp thời ghi hình và đưa tin các hoạt động hưởng ứng ngày 

gia đình Việt Nam do huyện tổ chức. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện: chịu trách 

nhiệm vận động công chức, viên chức, người lao động đại diện Hộ gia đình văn 

hóa tham gia hội thao và hội thi nấu ăn.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo: 

 Chỉ đạo công chức văn hóa xã hội treo khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại 

trụ sở xã, thị trấn và trụ sở ban nhân dân ấp - khóm theo hướng dẫn của Phòng 

Văn hóa và Thông tin. Riêng UBND 02 xã Trung Thành và Hiếu Nghĩa phối hợp 

với Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng xây dựng nếp sống gia đình Sở Văn 
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hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tốt các cuộc tập huấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình.    

Trên là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc 

gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt 

Nam. Đề nghị  Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ  kế hoạch triển khai thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND 

huyện (Thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để hướng dẫn kịp thời./.  

 
Nơi nhận:  

-TTHU – HĐND huyện;   
- Chủ tịch, Phó CT.UBND huyện phụ trách Văn 

xã; 

- BCĐ công tác gia đình huyện(b/c);                              
- Các ngành, đoàn thể liên quan; 

- Đài Truyền thanh; 

- Lãnh đạo VP.HĐND & UBND huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

ĐÃ KÝ 

 

Lê Văn Đôi 
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