ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 194/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 23 tháng04 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam
(28/6/2001 - 28/6/2021) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ
tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt
Nam; Quyết định 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo
lực gia đình; Hướng dẫn số 452/HD-BVHTTDL ngày 05/02/2021 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20
năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) trên địa bàn tỉnh Lào Cai,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và
toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và hội nhập quốc tế; tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền các cấp và sự tham gia phối hợp các tổ chức xã hội, cộng đồng về công
tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo môi trường sinh hoạt văn hoá
lành mạnh cho các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội; tạo ra hiệu ứng xã hội,
thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về Ngày gia đình Việt Nam 28/6, khuyến
khích toàn xã hội cùng chung tay tham gia các hoạt động hướng về gia đình,
phòng chống bạo lực gia đình, từng bước xây dựng cộng đồng hạnh phúc, gia
đình hạnh phúc.
- Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống
bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo hiệu ứng
truyền thông toàn diện.
II. THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ ngày 01 - 30 tháng 6 năm 2021
2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh
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III. NỘI DUNG:

1. Chủ đề truyền thông: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa
ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.
2. Nội dung:
2.1. Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam
(28/6/2001-28/6/2021):
- Thời gian: ½ ngày. Dự kiến đầu tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.
- Thành phần mời:
+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Văn hóa Thông
tin các huyện, thị xã, thành phố;
+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường của thành phố
Lào Cai;
+ Phóng viên báo, đài.
- Thành phần tham dự:
+ Đại diện các tổ chức đoàn thể: 50 người
+ Đại diện lực lượng Công an, quân đội: 40 người
+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch: 20 người
+ UBND thành phố Lào Cai: 50 người
- Nội dung:
+ Văn nghệ chào mừng 20 phút - 25 phút;
+ Diễn văn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh;
+ Phát biểu hưởng ứng của UBND thành phố Lào Cai;
+ Đại diện 01 hộ gia đình phát biểu thông điệp truyền thông;
+ Diễu hành xe tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường tại thành phố
Lào Cai (Có sơ đồ phương án cung đường do Ban tổ chức sắp xếp)
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan phối hợp: UBND thành phố Lào Cai
2.2. Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, phòng
chống bạo lực gia đình:
a) Đối tượng:
- Đối tượng tham gia: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
nhân dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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- Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 đoàn, mỗi đoàn từ 05 đến 07
thí sinh chính thức (không kể trưởng và phó đoàn, phục vụ, diễn viên phụ).
b) Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến đầu tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Lào Cai.
c) Nội dung, hình thức:
- Nội dung: Thi tìm hiểu những kiến thức pháp luật về gia đình như: Luật
Phòng chống, bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng
giới; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực
gia đình, Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình….
- Hình thức: Tổ chức thi theo đội, mỗi đội thi bắt buộc phải thực hiện 03
phần thi như sau:
Phần 1: Phần thi Chào hỏi.
Phần 2: Phần thi Kiến thức.
Phần 3: Phần thi Tiểu phẩm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Liên Hiệp phụ nữ, UBND các
huyện, thị xã, thành phố.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam
28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình:
3.1. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01 - 30/6/2021.
3. 2. Thông điệp tuyên truyền:
a) Các thông điệp tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6:
- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6;
- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc;
- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong
gia đình;
- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh;
- Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;
- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền;
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;
- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con
người;
- Gia đình - Tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe
mạnh để xây dựng đất nước.
b) Các thông điệp tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình:
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- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện
của trẻ em;
- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;
- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh
theo pháp luật;
- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ
và các thành viên gia đình;
- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy
cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 3 lần những trẻ em khác;
- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời
tìm đến địa chỉ tin cậy cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ;
- Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ
xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.
3.3. Hình thức tuyên truyền:
a) Cấp tỉnh:
- Tổ chức tuyên truyền trực quan: Treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu
hiệu tuyên truyền về Chủ đề, thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng
hành động quốc gia về PCBLGĐ tại khu vực Quảng trường Kim Tân.
- Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tải tin,
bài, phóng sự chuyên đề tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, văn hoá
ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng chống
bạo lực gia đình, Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, phòng chống
bạo lực gia đình… vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc
gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền
hình Lào Cai.
b) Cấp huyện:
- Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng
chuyên mục và tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam
28/6, văn hoá ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình,
phòng chống bạo lực gia đình… phát trên Đài truyền thanh huyện và chuyển nội
dung phát thanh cho các trạm phát thanh xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên
truyền vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng,
chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/200128/6/2021) trên địa bàn.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Các hoạt động cấp tỉnh: Kinh phí cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch năm 2021 (Quyết định 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh).
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa
chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp trên cơ sở kinh phí chi hoạt động
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thường xuyên đã giao cho đơn vị năm 2021 và huy động các nguồn lực xã hội
hóa để tổ chức thực hiện. Bố trí kinh phí để các phòng, đơn vị liên quan tham
gia các hoạt động cấp tỉnh theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Kế hoạch
chi tiết và các điều kiện đảm bảo tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành
động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình chương trình và Kỷ niệm 20 năm
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021); Hội thi Tìm hiểu pháp luật về
gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cấp tỉnh.
- Phối hợp với UBND thành phố xây dựng kịch bản tổ chức các hoạt động
trong Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực
gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021);
chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, giấy mời tham dự Chương trình.
- Phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng
thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động
tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia
đình, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm
20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 20/7/2021.
2. Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh:
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế
hoạch. Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các phòng, ban liên quan thành lập
đoàn tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, phòng chống
bạo lực gia đình” cấp tỉnh.
3. Sở Tài chính:
Bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc
gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam
(28/6/2001-28/6/2021) trong dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị liên
quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra
việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.
4. Sở Thông tin Truyền thông:
- Chỉ đạo cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về gia đình; việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình,
Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em... Các phong tục,
tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực hôn nhân và
gia đình; từng bước loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu (tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống....) ở vùng miền núi dân tộc thiểu số trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
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quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt
Nam (28/6/2001-28/6/2021).
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chủ đề, thông
điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình và tới cán bộ công chức, viên chức trong ngành.
5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị
có liên quan tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt
Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia
đình, viết tin bài, xây dựng phim tài liệu, phóng sự về các cá nhân, tập thể, gia
đình, cộng đồng là những tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình, phòng,
chống bạo lực gia đình; phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị
truyền thống tốt đẹp của gia đình.
6. Sở Tư pháp:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức công tác
tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối
với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu
kiến thức pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình” cấp tỉnh.
7. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:
- Triển khai lồng ghép các sự kiện của Tháng hành động vì trẻ em năm
2021 gắn với Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6.
- Hướng dẫn Trung tâm Công tác xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn
tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực
gia đình.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chủ đề, thông
điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình tới cán bộ công chức, viên chức trong ngành.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban,
ngành liên quan chỉ đạo việc lồng ghép các kiến thức phòng, chống bạo lực gia
đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học theo
chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chủ đề, thông
điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình tới cán bộ công chức, viên chức trong ngành.
9. Công an tỉnh:
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- Tăng cường lực lượng Công an các cấp đặc biệt là cấp cơ sở để chủ
động phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về
phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân bạo lực gia
đình.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chủ đề, thông
điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình tới cán bộ công chức, viên chức trong ngành.
- Bố trí lực lượng tham gia lễ phát động Tháng hành quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/200128/6/2021).
10. Sở Y tế:
Chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc y tế
đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình và thống kê, báo cáo các trường
hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
theo Thông tư 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ Y tế.
11. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh:
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế
hoạch.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chủ đề, thông
điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình tới cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung “Hưởng ứng Ngày Gia
đình Việt Nam 28/6!” tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng
hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia
đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021) phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
- Thành lập đội tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình,
phòng chống bạo lực gia đình cấp tỉnh.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình.
- Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách và vận động nguồn lực để tham gia
và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống
bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6/200128/6/2021) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Riêng UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan chuẩn bị các
điều kiện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng,
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chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/200128/6/2021). Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn thực
phẩm, phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra các hoạt động trong
Chương trình. Huy động các lực lượng tham gia Chương trình đạt hiệu quả.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ Kế hoạch, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với
UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15/7/2021 để
tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt
Nam (28/6/2001- 28/6/2021) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; yêu cầu các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các ngành thành viên BCĐ phong trào
TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tỉnh;
- UBND các huyện,TX, TP;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH3,4, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

