UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO
“TDĐKXDĐSVH” VÀ CÔNG
TÁC GIA ĐÌNH TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày14 tháng 2 năm 2022

Số: 08 /KH-BCĐ

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc
20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”;
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây
dựng gia đình trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến
năm 2030;
Thực hiện Công văn số 52/BVHTTDL-GĐ ngày 07 tháng 01 năm 2022
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia
đình năm 2022;
Thực hiện Quyết định 3105/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của
Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
và Công tác gia đình tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động
kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20 tháng 3 năm 2022, gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3 năm 2022.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng
đồng và toàn xã hội về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc, công tác xây dựng
gia đình trong tình hình mới, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia
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đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, văn minh góp phần xây dựng cộng đồng
hạnh phúc của người Việt Nam.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.
II. CHỦ ĐỀ, Ý NGHĨA TUYÊN TRUYỀN:
- Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”
- Các thông điệp truyền thông:
+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
+ Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
+ Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc.
+ Cùng chung tay vì một thế giới hạnh phúc.
+ Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
+ Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.
+ Hãy xây dựng một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn.
- Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông: Từ ngày 10/3/2022 20/3/2022.
III. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền:
- Tập trung đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức và các
tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc,
cộng đồng hạnh phúc.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tuyên truyền về lịch
sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp
quốc, chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc
tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh
nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh
phúc, cộng đồng hạnh phúc.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc
2.1. Cấp tỉnh:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn
vị lồng ghép tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20
tháng 3 trên các phương tiện thông tin, đại chúng và các hình thức khác.
- Tuyên truyền bằng pa nô, cờ phướn trên các tuyến đường trung tâm trên
địa bàn tỉnh.
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- Tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
+ Thành phần tham gia, số lượng, thời gian, địa điểm
Thời
gian

Stt

Đơn vị

1

TP. Vũng Tàu

2

Huyện Long Điền

3

Huyện Xuyên Mộc

Số lượng

400
Từ ngày
1520/3/2022

Thành phần

(người)

400
400

Thành
viên
Hội
LHPN; Đoàn thanh
niên; Người cao tuổi;
thành viên Câu lạc Bộ
Xây dựng gia đình
phát triển bền vững.

TỔNG CỘNG

1.200

Lưu ý: Thời gian, địa điểm, bố trí số lượng từng lớp cụ thể Sở Văn hóa và
Thể thao sẽ có thông báo sau.
+ Nội dung:
- Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của
Liên hợp quốc; chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân
ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
- Xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong thời kỳ mới (Chủ đề về
hạnh phúc nói chung; hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh
phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng,
hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội
và các vấn đề liên quan); kỹ năng ứng xử trong gia đình; về giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực trẻ
em; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… do các chuyên gia tâm lý học đến từ
thành phố Hồ Chí Minh.
2.2. Các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn:
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng
3 với các hình thức đa dạng, phong phú như:
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin
cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính,
các khu trung tâm, nơi công cộng, nơi đông dân cư.
- Tuyên truyền chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng
gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi
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bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ
chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia
đình, cộng đồng… thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục,
chuyên đề trên đài phát thanh địa phương.
- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022
thông qua hình thức: Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn,
cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hình
thức phù hợp khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói
riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ,
hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc
trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan… tùy theo điều kiện phù hợp với
tình hình địa phương.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương.
IV. KINH PHÍ:
1. Cấp tỉnh: Kinh phí phân bổ từ nguồn kinh phí chi cho công tác gia
đình; phòng, chống bạo lực gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao theo Quyết
định 3105/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
phê duyệt Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân
sách bố trí kinh phí phù hợp, huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện có
hiệu quả các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch tuyên
truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm
2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức thực hiện các hoạt động
tuyên truyền băng rôn, pa nô, cờ phướn các nội dung thông điệp về Ngày quốc
tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị nói chuyện
chuyên đề Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh có kế
hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 ở cấp
tỉnh; Thư viện tỉnh có hình thức tuyên truyền phù hợp hưởng hướng Ngày quốc
tế hạnh phúc trên các tài liệu, sách, ấn phẩm.
- Tổng hợp các hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện,
thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai các hoạt động nhân ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20 tháng 3 trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và UBND tỉnh trước ngày 28/3/2022
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
thành viên:
Có văn bản chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và lĩnh vực về Kỷ niệm Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20 tháng 3.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
Có hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
thực hiện phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên truyền hình,
tuyên truyền trên báo in và báo điện tử nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
4. Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên tỉnh:
Chỉ đạo các cơ quan đoàn thể thuộc lĩnh vực quản lý tại thành phố Vũng Tàu,
huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc cử cán bộ tham dự buổi nói chuyện
chuyên đề.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình:
Chỉ đạo các cấp và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai
thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm
2022.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tuyên truyền, tổ
chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại địa phương
theo nội dung của kế hoạch này.
- UBND thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc: Phối
hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức nói
chuyện chuyên đề: Địa điểm tổ chức, máy chiếu và màn chiếu; nước uống; hoa
tươi; huy động thành phần tham dự buổi nói chuyện chuyên đề theo số lượng
được phân bổ.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
của Ban chỉ đạp Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và
Công tác gia đình, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” và Công tác gia
đình tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP.
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ(N)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Huỳnh Đức Dũng
Sở Văn hóa và Thể thao
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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