
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số : 473 /KH-VHTT-GĐ     Nha Trang, ngày 16  tháng   4  năm 2018 

                                                                                            

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc “Đề án Tuyên truyền,  

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 

 

Thực hiện Công văn số 548/HD-SVHTT ngày 28/3/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động năm 2018 

thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” 

giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 1545/KH-UBND-VHTT ngày 14/3/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm 

vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố ban hành kế hoạch các hoạt động 

năm 2018 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 như sau :  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc Đề án nhằm 

nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, gắn 

với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa trong 

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

- Đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 

hạnh phúc, kinh tế phát triển, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, chống tệ nạn xã 

hội và phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Đề án phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng đối tượng và thời gian quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa 

phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình điểm của Đề án 

UBND xã,phường căn cứ Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 

11/8/2016 của UBND thành phố Nha Trang, Công văn số 4737/UBND-VHTT 

ngày 01/9/2016 của UBND thành phố về việc hướng dẫn triển khai mô hình 

“Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 

2016-2020, Công văn số 652/VHTT-GĐ ngày 06/7/2017 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về việc hướng dẫn triển khai mô hình “ Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 và văn bản số 
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584/HD-SVHTT ngày 28/3/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng 

dẫn triển khai mô hình “ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 để hướng dẫn các thôn, tổ dân phố việc thành 

lập mô hình, duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình điểm của Đề án. 

2. Nhân bản, cấp phát tài liệu tuyên truyền về gia đình 

Nhân bản tài liệu tuyên truyền về gia đình do Phòng Văn hóa và Thông 

tin đã cung cấp và cấp phát cho thôn, tổ dân phố trên địa bàn quản lý để làm tài 

liệu tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt thôn, tổ dân phố, góp phần nâng 

cao nhận thức, kiến thức cho các hộ gia đình về việc xây dựng gia đình hạnh 

phúc, tiến bộ, bền vững và phòng, chống bạo lực gia đình. 

3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục  

a) Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về công tác xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững, tập trung 

tuyên truyền Luật Hôn nhần và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình… 

- Tuyên truyền, giáo dục cho các gia đình, các thành viên trong gia đình 

về cách thức xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển 

bền vững,  đình, đặc biệt là giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách 

ứng xử trong gia đình, nêu gương người tốt, việc tốt, những gia đình văn hóa 

tiêu biểu. 

- Phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội làm ảnh hưởng 

đến giá trị đạo đức, lối sống của gia đình Việt Nam như : cờ bạc, rượi chè, ma 

túy, mại dâm, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình… 

b) Hình thức tuyên truyền, giáo dục 

- Tổ chức biên tập, xây dựng bài và tuyên truyền về các nội dung giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua hệ thống Đài Truyền thanh xã, 

phường. Mỗi tuần thực hiện một bài tuyên truyền. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi họp, sinh hoạt 

thôn, tổ dân phố để lồng ghép tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp 

trong gia đình Việt Nam. Định kỳ sinh hoạt từ 01 đến 02 buổi/ tháng. 

c) Thời gian tổ chức 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung được nêu ở trên 

đến hết quý II/2018. 

Trong 02 năm 2016-2017, đã có 21 xã, phường tổ chức Hội nghị phổ 

biến, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. Hiện còn 6 xã, phường chưa thực hiện 

phổ biến, tuyên truyền  Đề án là: UBND xã Phước Đồng, phường Vĩnh Phước, 

phường Vĩnh Thọ, phường Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Trường, phường Phương 

Sài. 
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Trong Quý II năm 2018, 6 xã, phường còn lại phải tổ chức Hội nghị phổ 

biến, tuyên truyền Đề án theo thời gian cụ thể sau:  

- UBND xã Phước Đồng, UBND phường Vĩnh Hòa, UBND phường Vĩnh 

Trường thực hiện trong tháng 5/2018;  

- UBND phường Vĩnh Thọ, UBND phường Vĩnh Phước, UBND phường 

Phương Sài thực hiện trong tháng 6/2018.  

III.KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng 

năm của cấp xã, phường theo phân cấp quản lý ngân sách của nhà nước hiện 

hành. 

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức và huy động các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác cho việc thực hiện Đề án. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 năm 2018 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, 

phường quan tâm chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng văn hóa và 

Thông tin theo định kỳ./.  

 

Nơi nhận :  
- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT) (b/c); 

- UBND thành phố  (VBĐT) (b/c); 

- UBND các xã, phường  (VBĐT)( t/h);                     

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư (05 b).        
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