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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO 

Số:   46  /KH - SVHTT  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Quảng Ninh, ngày  28  tháng 2 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

 

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ - BVHTTDL, ngày 28/01/2022 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Văn bản 

số 743/UBND - VX1 ngày 09/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Sở Văn hoá và Thể thao ban hành kế 

hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá 

trị đạo đức, văn hoá con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế. 

- Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi 

người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống 

cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, 

nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. 

- Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu 

quả và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo sự chỉ đạo của Trung ương và địa phương. 

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. 

- Vợ chồng chung thuỷ, nghĩa tình. 

- Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu. 

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà. 

- Anh, chị, em trong gia đình hoà thuận, chia sẻ. 

- Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ. 

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền. 

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình. 

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

trong gia đình. 
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III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Hoạt động tuyên truyền  

- Tuyên truyền bám sát nội dung Bộ tiêu chí được nêu tại Quyết định số 

224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát 

triển bền vững; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương 

chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình; 

chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các 

thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia 

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

Người cao tuổi và các văn bản liên quan khác.  

- Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động, 

pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và các hình 

thức phù hợp khác. 

2. Duy trì hoạt động của các điểm triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình” năm 2020, 2021. 

- Hướng dẫn các điểm đã triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình tiếp tục tổ chức triển khai và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình theo Quyết định số 224/QĐ - BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tới các hộ dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí đến các hộ dân trên 

địa bàn xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh 

phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương chia sẻ trách nhiệm 

giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 

văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc. 

3. Xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn; tập huấn cho cán bộ cơ sở. 

- Biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với Bộ 

tiêu chí ứng xử phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. 

- In, cấp phát tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đến các xã, phường, thị trấn 

và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công 

tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp và khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh về 

kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác gia đình; cách thức triển khai và thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; công 

tác bình đẳng giới... 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện  

 - Tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình; lồng ghép hoạt động kiểm tra với công tác quản lý nhà nước về công tác 

gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai các hoạt động về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

do cấp tỉnh thực hiện được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2022.  

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình tại các huyện, thành phố thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình. Xây dựng tài liệu mẫu, sổ tay hướng dẫn thực hiện, tổ chức 

tập huấn nội dung liên quan đến Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

- Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp ngày Quốc tế Hạnh phúc 

(20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng Hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em gái (25/11). 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình 

thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.  

2. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh; Đoàn Nghệ thuật 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các 

chương trình hoạt động lưu diễn của đơn vị nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Chủ động triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn 

vị thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đảm bảo mục tiêu xây 

dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tập trung tuyên truyền vào 

dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 11). Lựa chọn hoạt 

động tuyên truyền cho phù hợp với thực tế ở địa bàn, đảm bảo hiệu quả cao.  

- Đối với địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai xây dựng thí 

điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiếp tục duy trì và hướng dẫn các điểm 

triển khai, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 

224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới các 

hộ dân trên địa bàn triển khai. 

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá tại địa phương xây 

dựng các tin, bài, phóng sự, xây dựng các chuyên đề về các giá trị truyền thống 
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tốt đẹp trong gia đình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã được 

triển khai. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện lồng ghép vào 

hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình, Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vào Báo cáo công tác gia đình 6 tháng 

và năm về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.  

  Trên đây là Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, yêu cầu các 

phòng, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra./. 

 

     Nơi nhận: 

- UBND  tỉnh (b/c); 

- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL (b/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các H,tx,tp trong tỉnh;  

- Ban GĐ sở (đ/b);  

-  Lưu VP; NVVHGĐ-B.Thuỷ 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Trần Tiến Dũng 
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