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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 252/KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Cẩm Xuyên, ngày  28  tháng 01  năm 2021 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác gia đình năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 1538/SVHTTTDL-XDNSVHGĐ ngày 

31/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia 

đình năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của gia đình để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; 

từng bước giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sâu, rộng có hiệu quả 

và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; 

lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các 

chủ trương về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Trung 

ương, của tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp. 

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 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 (15/5/2021 đến 30/6/2021); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái (25/11) trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2021: Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương lựa 

chọn hình thức phù hợp. 

4. Tiếp tục thực hiện mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình’’ tại thôn 

Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm và nhân ra diện rộng. 
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5. Tổ chức Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc : Để chào mừng kỷ niệm 

20 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2021, Sở VH,TT&DL sẽ tổ 

chức Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh, các huyện xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương và lựa chọn mỗi huyện 01 câu lạc bộ xuất sắc nhất tham gia 

Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh. Dự kiến Hội thi cấp tỉnh sẽ tổ chức 

từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021. 

6. Tăng cường nguồn lực của các địa phương cho công tác gia đình. 

7. Thu thập, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

8. Tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong các Chương trình phối 

hợp của Phòng Văn hóa - Thông tin về công tác gia đình với các phòng, ban, 

đoàn thể liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng Kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; Tham mưu tổ chức 

hội thi câu lạc bộ Hội thi gia đình hạnh phúc cấp huyện; Tham mưu tổ chức các 

hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam....;  

 2. Phòng LĐTBXH: Chủ trì, lồng ghép, phối hợp triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình, đề án về giảm nghèo, 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

Triển khai thực hiện tốt chương trình Quốc gia về bình đẳng giới, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

3. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin 

trong việc tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát thực hiện các 

quy định của pháp luật về gia đình; hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở 

cơ sở. 

4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình xã, thị trấn (theo công văn số: 

1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2013 của Bộ VH-TT&DL về việc hướng dẫn 

thành lập BCĐ công tác gia đình), đưa các mục tiêu về gia đình vào kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận 

động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về gia đình ; 

xây dựng các mô hình, các loại hình câu lạc bộ gia đình, thực hiện tốt công 

tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa; phát 

hiện và xử l  kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; Tham gia 

đầy đủ Hội thi về công tác gia đình do huyện tổ chức. 

- Tổng hợp số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo 
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Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định gửi về UBND huyện qua phòng VHTT (số liệu báo 

cáo 6 tháng gửi trước 21/6/2021, số liệu báo cáo năm gửi trước 21/12/2021). 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021, trên cơ sở 

kế hoạch này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Sở VH-TT&DL; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Các phòng: LĐTBXH, Tư pháp; VH-TT; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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