
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /KH-BDT  Lạng Sơn, ngày       tháng  5  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về  

phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ban Dân tộc xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam và đẩy 

mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trong Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 2021 nhằm tạo sự lan tỏa và tôn 

vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Kế thừa, phát huy 

truyền thống văn hóa tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong 

mỹ tục của gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi gia 

đình và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2030. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động đơn vị 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCBLGĐ, tiếp thu có chọn lọc các giá 

trị mới, tiến bộ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.  

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền các nội dung về Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” để tạo chuỗi sự kiện, 

hiệu ứng truyền thông lan tỏa về gia đình và PCBLGĐ trong tháng 6 năm 2021. 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các hoạt động phù 

hợp và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian và phạm vi triển khai 

a) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. 

b) Phạm vi triển khai: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia 

đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ trong cơ 
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quan; lồng ghép tuyên truyền tại các lớp tập huấn công tác người có uy tín, công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ đề và thông điệp truyền thông  

2.1. Chủ đề Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 -

28/6/2021): “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. 

2.2. Thông điệp truyền thông 20 năm ngày gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia PCBLGĐ:  

- Một số Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong 

gia đình: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; bạo lực gia đình làm 

suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; bạo lực gia đình là 

nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay; bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại 

gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; mọi hành vi bạo 

lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; phòng, 

chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội;... 

- Một số Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đìnhvà giáo dục gia 

đình: Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; 

phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu; 

văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa 

dân tộc; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 

giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc;... 

- Một số Thông điệp về công tác gia đình: Hãy xây dựng gia đình thực sự 

là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; công tác gia đình là cầu 

nối đưa chính sách vào cuộc sống; xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác gia đình trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của 

xã hội trong PCBLGĐ là nhiệm vụ của công tác gia đình;... 

3. Tổ chức các hoạt động  

3.1. Hoạt động tuyên truyền   

 Tuyên truyền các thông điệp về gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật buôn bán 

người... thông qua buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan. 

3.2. Các hoạt động khác 

Đăng khẩu hiệu trước công sở và các hoạt động thiết thực khác phù hợp 

với thực tế của cơ quan hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Ban 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn trong đơn vị tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-

28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” tại cơ quan. 
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- Đăng khẩu hiệu trước công sở và các hoạt động thiết thực khác phù hợp 

với thực tế của cơ quan hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động theo nội dung kế 

hoạch, đảm bảo an toàn trong thời kỳ dịch Covid-19. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

2. Phòng Nghiệp vụ 

Chuẩn bị nội dung tuyên truyền tại cơ quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

gia đình; Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và 

Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; lồng ghép tuyên truyền tại các lớp tập 

huấn công tác người có uy tín, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

3. Thanh tra Ban 

Xây dựng Chương trình “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đưa nội dung tuyên 

truyền về Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và 

“Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ” trong tháng 6 năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc 

gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tại Ban Dân tộc năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                 Lâm Văn Viên 
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