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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác gia đình năm 2023  
 

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-BCĐ ngày 01/02/2023 của Ban chỉ đạo Công 

tác Gia đình tỉnh Ninh Bình về thực hiện công tác gia đình năm 2023, Ban Chỉ đạo 

công tác Gia đình thành phố Tam Điệp xây dựng Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

và thành phố về công tác gia đình. Từ đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan 

trọng của gia đình và công tác gia đình; xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

 - Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác gia đình 

năm 2023 phải đảm bảo đạt hiệu quả, thiết thực. Tăng cường sự phối hợp giữa các 

ngành, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố, Ban Chỉ đạo các 

phường, xã trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn thành phố, 

lồng ghép nhiệm vụ công tác gia đình với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề công tác gia đình năm 2023: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia 

thịnh vượng” 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình: Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây 

dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 

năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022 - 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Chương 

trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình... 

Tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc và văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; giáo dục đời sống gia đình, 

thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”… góp phần xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên 

truyền những mô hình tốt tại cộng đồng, biểu dương những gương điển hình của tập 

thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. 
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- Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng hệ thống Pano, áp phích, băng 

rôn … khu vực trung tâm thành phố và các điểm công cộng, trụ sở hành chính và 

khu trung tâm các phường, xã. Tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh thành 

phố và các phường, xã; Trang thông tin điện tử thành phố và các phường, xã; màn 

hình Led thành phố, Hệ thống cổng chào điện tử thành phố và các cơ quan, đơn vị, 

trường học …Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên thành phố và đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên các phường, xã, các thôn, tổ dân phố; thông qua các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở…   

(Chủ đề, khẩu hiệu về công tác gia đình năm 2023 được thể hiện tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

2.2. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án 

về công tác gia đình, trong đó tập trung các nội dung: 

- Thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

+ Triển khai và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa 

đổi) (được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023) và 

các văn bản có liên quan; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; quy chế phối hợp liên ngành 

về PCBLGĐ và các văn bản có liên quan.  

  + Đẩy mạnh hoạt động PCBLGĐ: xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của mô hình PCBLGĐ. Thực hiện giải pháp đảm bảo các vụ bạo 

lực gia đình được phát hiện, tiếp nhận, can thiệp, xử lý kịp thời, tuân thủ quy định 

của pháp luật; người bị bạo lực được bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung 

cấp và tư vấn thông tin cũng như các biện pháp hỗ trợ khác. Kịp thời xác minh, báo 

cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền, UBND các cấp để phối hợp giải quyết. Xử lý người gây bạo 

lực gia đình theo đúng quy định, đồng thời có các giải pháp tư vấn, hỗ trợ phù 

hợp…. 

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 

PCBLGĐ (Tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11 - 

15/12) năm 2023. 

- Thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc 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 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

+ Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách người Việt Nam 

bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình góp phần xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng 

tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, PCBLGĐ, giáo dục đạo đức lối sống trong 

gia đình; kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ 

gắn với những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. 

+ Lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động của 

các cấp học và hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng; tổ chức các hoạt động 
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tuyên truyền về nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, về mối quan hệ tốt đẹp của 

các thành viên trong gia đình.  

+ Tăng cường hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình: tư vấn, giáo dục trước hôn 

nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình. 

2.3. Thực hiện lồng ghép các nội dung công tác gia đình trong xây dựng, thực 

hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong 

thực hiện các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và các cuộc vận động, phong trào, mô hình có liên quan của các cơ quan phát 

động và tổ chức. 

2.4. Tăng cường, phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các ngành 

thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ 

công tác gia đình. Chú trọng triển khai thực hiện  các nhiệm vụ, giải pháp về triển 

khai công tác gia đình trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện công tác dân số; hỗ 

trợ người khuyết tật; công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong 

gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

trong gia đình; tiếp tục công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách, kế hoạch, 

giải pháp liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn thành phố. Tiếp tục rà soát, 

điều chỉnh, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và quy chế Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình các cấp; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về PCBLGĐ 

phù hợp tình hình thực tế. 

2.5. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng về 

quản lý, lãnh đạo công tác gia đình và PCBLGĐ, giáo dục đời sống gia đình cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ thành phố tới cơ sở; nâng cao năng lực truyền 

thông cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên. 

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình. 

Tổng kết, đánh giá, thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động 

nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, tổ chức nhằm tăng tính bền vững, hiệu quả trong 

triển khai thực hiện các hoạt động của công tác gia đình. 

2.7. Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày kỉ niệm liên quan đến công tác 

gia đình: ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tháng 

hành động quốc gia PCBLGĐ (Tháng 6), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ 

nữ (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới (15/11 - 15/12): 

- Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, hội thi về gia đình, các buổi sinh 

hoạt của các tổ chức, đoàn thể, câu lạc bộ ở cơ sở và các buổi nói chuyện chuyên đề 

về xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức Ngày Hội Gia đình hạnh phúc… tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức các hội nghị gặp mặt biểu dương các gia đình tiêu biểu, dòng họ 

tiêu biểu. Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

triển khai công tác gia đình trên địa bàn. 

- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu 

lạc bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề của đoàn thể tại cộng đồng; các hoạt động thăm 

quan, vui chơi giải trí,... 

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Báo cáo thông tin về gia đình và PCBLGĐ: củng cố, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác ghi chép, thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo thông tin về gia 

đình và PCBLGĐ (theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản khác có liên quan). Tích cực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý số liệu về gia đình và PCBLGĐ, 

đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của dữ liệu. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Phòng Văn hóa 

và Thông tin - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban 

nhân dân các  phường, xã triển khai công tác gia đình năm 2023, trong đó tập trung 

các nội dung sau: 

- Tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố ban 

hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Đề án, 

Chương trình, Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh về công 

tác gia đình, PCBLGĐ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của 

các đơn vị. 

 - Hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền theo 

hướng dẫn tại Mục 2.1 Phần II của Kế hoạch này; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt 

động của mô hình PCBLGĐ. 

 - Xây dựng nội dung chương trình phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông 

tin với Hội Phụ nữ thành phố, Hội người cao tuổi thành phố. 

 - Xây dựng nội dung chương trình, tổ chức tập huấn công tác gia đình và triển 

khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.  

 2. Các ngành thành viên của Ban chỉ đạo 

Căn cứ vào Kế hoạch Ban Chỉ đạo thành phố, chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị và nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Công tác gia đình thành phố phân công, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2023. 

3. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, phường 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch, triển khai có 

hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2023 theo các nội dung đã nêu trên. 

Trong đó, chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về công tác gia đình, 

PCBLGĐ, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và “Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình”; chỉ đạo và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo nhân rộng, củng cố, nâng cao 

chất lượng Mô hình PCBLGĐ theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai công tác gia đình của địa phương. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023, Ban Chỉ đạo 

công tác gia đình thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và Ban 

Chỉ đạo các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 

năm báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 
- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các đơn vị thành viên BCĐ thành phố;  
- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ, VHTT. 
                              HTTM 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Đình Chiến 
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Phụ lục 

Chủ đề, khẩu hiệu về công tác gia đình năm 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        /KH-BCĐGĐ ngày       /    /2023 

của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố) 

 

1. Chủ đề chung về gia đình năm 2023:  

“Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. 

2. Chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023:  

“Hạnh phúc cho mọi người”. 

3. Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2023:  

“Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. 

4. Thông điệp truyền thông về công tác gia đình năm 2023: 

- “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”; 

- “Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững”; 

- “Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách”; 

- “Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia”; 

- “Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp”; 

- “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình”; 

- “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”; 

- “Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”; 

- “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội”. 

Ghi chú: tùy từng điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn hoặc 

biên tập lại các thông điệp nêu trên cho phù hợp./. 
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