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KẾ HOẠCH 

 Tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình trên địa bàn thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 

2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kế hoạch số 1148/KH-SVHTT ngày 

5/7/2022 của Sở Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch số 25/KH-STTTT ngày 9/5/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 

thực hiện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các 

văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về thực hiện Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí) trên địa bàn thành phố. 

2. Tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí trong gia đình góp phần nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ 

quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về công tác gia đình trong tình hình mới, 

hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. 

3. Việc triển khai Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Bộ tiêu chí và vận động các hộ gia đình, các thành viên 

trong gia đình đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình; đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tế, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác gia đình trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và các khẩu 

hiệu tuyên truyền theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

- Tuyên truyền về kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh 

phúc; về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; các giá trị văn hóa truyền 

thống và hiện đại trong gia đình; về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-224-qd-bvhttdl-2022-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh-502098.aspx
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văn minh; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, 

ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em 

đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn 

đạo đức xã hội và các tiêu chí ứng xử, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ 

tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết … 

- Tuyên truyền vận động các gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình. 

1.2. Phương thức tuyên truyền 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trực quan trên 

băng rôn, khẩu hiệu, màn hình Led, bảng điện tử; tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, 

tài liệu về nội dung Bộ tiêu chí; lồng ghép tuyên truyền qua cuộc họp, hội nghị, 

hoạt động sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể, câu lạc bộ tại địa 

phương…; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp, Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, 

thể thao. Chú trọng tăng cường tuyên truyền Bộ tiêu chí bằng việc ứng dụng công 

nghệ thông tin thông qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, Viber … 

- Xây dựng, biên soạn, nhân bản, cấp phát tài liệu tuyên truyền Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các đơn vị và 

địa phương.  

1.3. Thời gian tuyên truyền 

Thực hiện tuyên truyền thường xuyên hàng năm, trong đó tập trung tuyên 

truyền vào các dịp kỷ niệm thuộc lĩnh vực gia đình như: 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), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em 

gái (25/11), Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam… 

2. Tổ chức các hoạt động, sự kiện 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp căn cứ tình hình, 

đặc điểm, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu 

quả; vận động đoàn viên, hội viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, cụ thể như: 

- Tổ chức hội thi, hội diễn, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên 

đề… về văn hóa ứng xử trong gia đình; về kỹ năng sống, ứng xử để xây dựng gia 

đình hạnh phúc; Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt Câu 

lạc bộ tại cơ sở hoặc sinh hoạt chuyên đề của đoàn thể hưởng ứng thực hiện Bộ 

tiêu chí. Lồng ghép những nội dung Bộ tiêu chí trong các tác phẩm, sản phẩm văn 

hóa, văn nghệ, giải trí…  
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- Chú trọng lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí thông qua các sự kiện nhân kỷ 

niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) 

và các ngày kỷ niệm khác có liên quan đến công tác gia đình, tổ chức vinh danh các 

cá nhân, gia đình, đơn vị, tập thể, cộng đồng có hoạt động tích cực trong xây dựng 

gia đình hạnh phúc, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

3. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ  

Thực hiện các nội dung bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

nghiệp vụ công tác gia đình, công tác văn hóa, thể thao hàng năm cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, lao động xã hội, phụ nữ, trẻ em, 

người cao tuổi … của thành phố và các phường, xã.  

4. Tổ chức, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

4.1. Triển khai đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

Thời gian đăng ký: 

- Trong năm 2022 là ngay sau khi triển khai Kế hoạch này tại mỗi địa 

phương; 

- Với các năm tiếp theo là cùng với thời gian đăng ký danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”. 

4.2. Công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí: 

- Thời gian đánh giá cùng với thời gian bình xét, đánh giá, công nhận danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.  

- Kết quả đăng ký và thực hiện Bộ tiêu chí là một trong những điều kiện 

xét, công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và đề nghị khen thưởng 

hàng năm.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

thành phố triển khai thực hiện các nội dung về Bộ tiêu chí trên địa bàn thành phố. 

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lồng ghép tuyên 

truyền nội dung thực hiện Bộ tiêu chí. Xây dựng, biên soạn, nhân bản, cấp phát tài 

liệu tuyên truyền về Bộ tiêu chí và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tới 

cơ sở. 

- Hướng dẫn triển khai việc đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình tới các hộ gia đình trên địa bàn xã, phường; cách ghi chép, tổng hợp phiếu 

đăng ký, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí. 

- Lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Bộ tiêu 

chí vào chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về văn hóa, gia 

đình và thể thao hàng năm. 
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- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình trên địa bàn và tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 

công tác gia đình thành phố theo quy định.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thành phố bố 

trí nguồn kinh phí tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn thành phố. 

2. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh 

Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố thực hiện tuyên truyền 

Bộ tiêu chí trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử thành phố và các 

hình thức tuyên truyền khác theo chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng các 

phóng sự, tin, bài viết phản ánh kết quả thực hiện Bộ tiêu chí tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương; các cá nhân điển hình, các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu 

quả trong triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp Phòng Văn hoá và Thông tin tham mưu UBND thành phố xây 

dựng kinh phí tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn thành phố theo quy định. 

4. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố 

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các cấp và nhân dân đăng ký thực hiện 

Bộ tiêu chí cũng như các quy định của pháp luật về xây dựng công tác gia đình 

trong tình hình mới, về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.  

- Lồng ghép tuyên truyền nội dung của Bộ tiêu chí trong quá trình tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các nhiệm vụ chuyên môn, 

nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí 

cũng như các quy định của pháp luật về xây dựng công tác gia đình trong tình 

hình mới, về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.  

- Lồng ghép tuyên truyền nội dung của Bộ tiêu chí trong quá trình tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các nhiệm vụ chuyên môn, 

nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

6. UBND các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí tại địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí.  

+ Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cơ quan, đơn vị về nội dung và các 

khẩu hiệu của Bộ tiêu chí. Khuyến khích in nội dung Bộ tiêu chí treo/dán tại 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường và Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, 

tổ dân phố. 
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+ Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử của 

đơn vị. 

- Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí. Chỉ 

đạo triển khai đăng ký trong năm 2022 ngay sau khi triển khai Kế hoạch này tại mỗi 

địa phương. 

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác triển khai Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình 

ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em 

đoàn kết thương yêu nhau.  

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Bộ tiêu chí.  

- Chỉ đạo công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong quá 

trình triển khai Bộ tiêu chí. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã căn cứ nội dung triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) 

trước ngày 06/12 hàng năm. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch này: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các mẫu 

phiếu đăng ký, đánh giá, tổng hợp; đề cương báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình) 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao;  

- Thường trực Thành uỷ;  (Để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố;  

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Đình Chiến 
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