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KẾ HOẠCH 

Hoạt động công tác gia đình năm 2020 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-UBND, ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2020. 

Để tiếp tục triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 09/5/2016 của 

UBND tỉnh Phú Yên, về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình 

Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

82/KH-UBND, ngày 10/6/2016 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp 

liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 

03/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia 

đình đến năm 2020; Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 13/5/2016 của UBND 

huyện triển khai thực hiện tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình; Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 19/5/2016 của UBND huyện triển khai 

thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030 trên địa bàn huyện Phú Hòa; Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 23/8/2016 

của UBND huyện triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 

2020; Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 02/4/2018 của UBND huyện triển khai 

thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện Phú Hòa. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch hoạt động công tác gia đình 

năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 

2020; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình nhằm góp 

phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm 

của mỗi thành viên trong gia đình, là tế bào lành mạnh của xã hội. Xây dựng nhân 

cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung các nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội 

chăm lo đến công tác gia đình. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 
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Tiếp tục tuyên truyền chủ đề công tác gia đình theo Nghị quyết số 33-

NQ/TW và Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 31/12/2014 “ Xây dựng nhân cách 

người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư 

(khóa XI) tại Thông báo số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011. Tổng kết, đánh giá 15 

năm thực hiện Chỉ  thị  số 49-CT/W ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) 

về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  

2. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CT/TU, ngày 

17/10/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 07/01/2015 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”; Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về 

thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030; Tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 19/5/2016 của 

UBND huyện triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Phú Hòa; Kế hoạch số 

71/KH-UBND, ngày 02/4/2018 của UBND huyện, triển khai thực hiện bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện. 

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể huyện, các địa phương 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống 

trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng 

chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình, chú trọng hình thức tuyên 

truyền trực tiếp ưu tiên đối tượng là nam giới. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, các hoạt 

động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình. 

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức, đặc biệt 

nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.  

5. Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng 

giới trong gia đình; tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020; Đề án Hỗ trợ, 

chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người  cao tuổi; Các chương trình 

phối hợp thực hiện công tác gia đình giữa các ngành liên quan. Chú trọng, 

đổi mới công tác tuyên truyền về gia đình.  

6. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác 

gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cơ sở. 

7. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo 

cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.  

8. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1.  Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

- Là cơ quan Thường trực tham mưu UBND huyện ban hành các Kế 

hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các nội dung hoạt 

động công tác gia đình năm 2020. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công 

tác gia đình. 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình, các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban Văn hóa xã, thị trấn 

tổ chức tập huấn công tác gia đình cho các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. 

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động công tác gia đình, nhiệm 

vụ phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động thiết thực. Triển khai hoạt 

động thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. 

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra giám sát các xã, thị trấn về công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, hội đoàn thể huyện 

Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể huyện là thành viên Ban chỉ đạo căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định hiện hành xây dựng kế hoạch 

và triển khai có hiệu quả nội dung công tác gia đình phù hợp với tình hình thực tế.  

3. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết đánh giá các nội dung: 15 năm 

thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa IX) về " xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước "; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

- Xây dựng văn bản quản lý Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn; 

Chỉ đạo việc thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTDL ngày 29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định thu thập, xử lý thông tin về 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình, ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ 

gia đình; tuyên truyền về các chủ đề nhân dịp kỷ niệm 20/3, 28/6, 25/11; treo 

băng rôn tuyên truyền về chủ đề công tác gia đình trên các trục đường chính, cơ 

quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên 
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truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình vào hoạt động của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trong các buổi họp thôn, của tổ chức, đoàn thể cơ sở; tổ chức các chiến dịch 

truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Duy trì, kiện toàn và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 

câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác gia đình huyện Phú Hòa năm 2020.  

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL (báo/cáo); 

- TT. Huyện uỷ (báo cáo); 

- TT.HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Thạch); 

- BCĐ công tác gia đình huyện; 

- Các phòng, ban, hội đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh VP, các Phó chánh VP UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Công Thạch 
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