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KE HOACH
Thiyc hin các hot cIng näm 2020 thuc "Be an Tuyên truyên, giáo dic
do dfrc, lôi song trong gia dInh Vit Nam giai dotn 2010 - 2020"

Can cü Quy& djnh s 801/QD- BVHTTDL ngày 12/3/2020 cüa B Van
hoá, The thao và Du ljch ye vic ban hành kê hogch hogt d5ng näm 2020 thuóc
"Dê an tuyên truyên, giáo dic dio di'c, lôi song trong gia dlnh Vit Nam giai
doan 2010-2020", Sâ Van hoá, The thao và Du ljch xây drng kê hoch triên
khai thirc hin Dê an nàm 2020, nhu sau:
I. MJC IMCH, YEU CAU
- T chrc các hoit dng tuyên truyn, giáo dye thit thrc, phü hcTp, to sr
chuyên biên tIch circ ye nhtn thirc và hành dng cUa cac tang iOp nhan dan dôi
vth viêc giü gin, phát buy các giá trj dto due, lôi sOng, cách rng xir tot dçp
trong gia dinh; xây dirng gia dinh that sir là tO am cüa mOi ngtr?ii, là tê bào lành
manh cüa xà hi, gop phân vào s11 nghip xây dimg và bào v dat nithc, xay
dirng chü nghia xã hi.
- Da dng hóa các hInh thirc tuyên truyn trong nhân dan, nhm nâng cao
thirc, trách nhim cüa mi ngui dan trong vic xây dirng gia dInh Vit Nam no
am, binh dang, tiên b, hanh phiic. Gãn cong tác gia dInh vâi vic thirc hin
Phong trào "Toàn dan doàn kê'txáy dipig dài sOng van hóa".
II. NQI DUNG HOAT BQNG
1. Nâng cao nãng liyc di ngü can b thirc hin Be an
- Ciir can b lien quan dn quán 1, chi do, thrc hin D an thuc cp
tinh tp huân, dào tto bOi duO'ng nghip v do B Van hóa, The thao và Du
ljch tO chüc.
- Phti hcip vâi So, ngành lien quan t chOc tp hun nghip vi, nâng cao
näng içrc cho di ngü can b van hóa - xã hi xã, phiiOng, thj trân; trtthng thOn,
xóm, bàn, to dan phô.
- Cung cap cho di ngü can b các cp tham gia D an nhung tài 1iu,
kiên thOc, k näng can thiêt báo dam cho vic chi dto, quàn 1, tham gia thrc
hin D an và lam tot vic tuyên truyen, giáo dic, giü gin, phát huy các giá tn
dto dtrc, lôi sOng, cách lung xlur trong gia dInh.
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2. To chirc các hot dng tuyên truyên, giáo dic do dfrc, 1i sng
trong gia dInh
2.1. N3i dung luyên truyn
* NhI&ig van dé can tp trung quáng bá, tuyén truyén, giáo c4ic:
- Nhttng giá tr truyên thông qu báu cüa dan tc, dông h9, gia dInh ducc
gia dInh gin gift, vun däp và phát huy trong suôt qua trInh dirng nithc và gift nuâc.
- Nhftng giá trj nhân van mi hin nay gia dinh can tiêp thu, dê cao.
* Nhi&zg biéu hin cn phê phán khi tuyên truyen:
Sir xuông cap cüa các giá trj dao düc truyên thông tot dçp cüa gia dInh và
xã hi; lOi song thirc dyng, Ich ks'; t nan xã hi nhu: ma tug, c bac, ruçiu chè,
mai dam; tao hôn; bao hành trong gia dInh; xâm hai tré em; thiêu sir quan tam
den ngithi già và tré em; nhttng biêu hin tiêu circ trong hon nhân vói nguôi
nithc ngoài.
2.2. Hlnh thá'c tuyên truytn
- Duy trI tuyên truyên trên Báo Tuyên Quang, Dài Phát Thanh - Truyên
hInh tinh, h thông truyên thanh - truyên hInh các huyn, thành ph; h thng
ba truyên thanh ccr si.
- Tuyên truyên thông qua các thiêt chê van boa co sà.
- Tiêp tiic duy trI và nhân rng tuyên truyên, giáo dyc dao dic, lôi song
trong gia dinh lông ghép trong các buôi sinh boat thôn, xóm, bàn, to dan ph6.
- Các thôn, xóm, bàn, tO dan phô thirc hin Dé an to chüc sinh boat theo
djnh kS' 2 tháng/lân Co ni dung tuyen truyên, giáo diic lien quan den gift gin,
phát buy các giá tr dao dirc !Oi song, cách 1rng xft trong gia dinh; giao luu, trao
dôi kinh nghim thirc hin Dé an gifta các thôn do cap xã to chirc thirc hin.
3. T chirc tng kêt 10 näm thirc hin D an (co Van bàn huâng dn rieng).
4. Tbirc hin vic kim tra, giám sat tai huyn, thành ph.
III. TO CH1J'C THIXC HIIN
1. Các phông, don v s1r nghip triyc thuc S&
1.1. PhàngXây drng Nêp song van hoá và gia dlnh
Chü trI, phôi hçp vi các don vj lien quan tham rnu'u to chüc ttp huân,
bôi duOrig can b chü chôt chi dao, quãn l, thrc hin Dé an các cap; phôi hqp
cung cap thông tin cho các co quan báo chI de tuyên truyên các ni dung cüa Dé
an; ho trq tài 1iu phiic vii vic tuyên truyên, giáo dçtc i co s; kiêm tra, giám
sat; dánh giá tInb hInh, ket qua hoat dng hang nám thirc hin De on. Tiêp tçic
huàng dn duy trI mô hInb thixc hin "Dé an Tuyên truyên giáo dyc dao dirc lôi
song trong gia dInh Vit Nam giai doan 2010-2020" tai phu?mg An Tthng,
thành phO Tuyén Quang.
Tong h9p, hoàn thin báo cáo két qua 10 näm thirc hin "Dê an Tuyên
truyên giáo dic dao dirc lôi song trong gia dInh Vit Nam giai doan 2010-2020",
báo cáo B Van hóa, The thao và Du lch và Uy ban nhân dan tinh.
1.2. Phbng Quãn 1j Van hoá
Lam dâu môi tham mixu chi do và don dOc các don vj và các huyn, thành

3
phô trin khai thirc hin cong tác tuyên truyn; phôi hçip vth phông Xây dmg np
song vAn hoá và gia dInh xây dçmg ni dung tuyên truyên và cung
thông tin
cho các Co quan thông tin dai chiing dê thirc hin tOt cOng tác tuyên truyên trên
dia bàn tinh.
cap

1.3. Phàng KI hoqch - Tài chInh
Phôi hçip vâi Phông Xây drng nêp sOng vAn hóa và gia dInh 1p kê
hoach, dr toán ngân sách ye linh v1rc gia dInh dê thirc hin có hiu qua và dung
tiên d các ni dung, nhim vii cüa Dê an.

1.4. VánphbngSö'
PhOi hçrp vâi Phông Xây dirng nêp sOng vAn boa và gia dInh và các &m
vj lien quan tao diêu kin ye co sâ v.t chat, phrnmg tin... dê phiic vi vic thirc
hin Be an có hiu qua.

1.5. Trung tam Van hóa tinh
Chi dao di tuyên truyên luu dng tinh và huâng dan di tuyên truyên 1uu
dng các huyn, thành phô xây dirng chuong trInh thông tin gAn vYi vic tuyên
truyên dao düc, lôi sOng trong gia dInh.
1.6. Trung tam Phát hành Phim và Ghilu bong
Biên tp tài 1iu, chi dao các Di chiêu bong lu'u dng tO chüc tuyên
truyên trong nhân dan ye gia dInh, phông, chông bao 111C gia dInh, ye dao diirc,
lôi sOng trong gia dInh Vit Nam truOc các buôi chiêu phim.

1.7. Thw vin tinh
To chuc tnmg bAy, giâi thiu sách, báo, tap chI có ni dung dê cp den cac
chU truong, dithng lOi cüa BAng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuc, cüa tinh ye
cOng tAc gia dInh, phông chOng bao 1irc gia dInh vA bInh däng gii; giü gin, phát
huy các giá trj dao due lôi sOng, cAch 1mg xü trong gia dInh d phiic vi ban d9c.
1.8. Doàn Ngh thult dan 43c tinh
Xây dirng chuong trinh, ti& mi1c, tiu phm có ni dung v xây dirng gia
dInh, các giá trj dao due, lôi sOng, each i1ng xü trong gia dInh; ... biêu diên phiic
vii nhân dan trên dja bàn tinh. TO chuc tuyen truyên, giáo duc dao due, lOi sOng
trong gia dinh truc các buOi biêu dien.
2. Phông VAn hóa vA Thông tin các huyn, thAnh ph
- CAn ct'r Ke hoach nay, xây dirng ké hoach và triên khai thirc hin tai
djaphuong.
- TAng cumg các hoat dng phOi hcp tai dja phuong dê nâng cao hiu
quA thirc hin Be an.
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3. Be ngh Bao Tuyen Quang, Bai Phat thanh va Truyen hinh tinh
Tiep tiic duy trI dang, phát song cac chuong trinb, chuyen miic, chuyên
trang và các tin, bài, phóng sr tuyên truyên các chü truong, chInh sách cUa BAng,
nhà nuâc ye cOng tAc gia dInh; tuyen truyen, 4n dng nhân dan tIch circ giU gin,
phát huy các giá trj dao due, lOi sOng, cách ing x1r trong gia dlnh; khäng djnh vai
trO cüa các tO chuc, lirc luqng xA hi, gia dInh, các thAnh viên trong gia dInh dOi
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vi vic gilt gin, phát huy các giá trj van hoá cüa gia dlnh, cüa dan tc. Chü tr9ng
viêc tuyên truyên, giáo diic các gia dInh, các thành viên trong gia dInh thirc hin
tot các quy djnh cüapháp 1ut và chInh sách lien quan den vic xây dmg gia dInh
no am, bInh däng, tiên b, hanh phüc, phát triên ben vU'ng, dc bit là dôi vi vic
gilt gin, phát huy các giá trj dao düc lôi song, cách img xir trong gia dInh.
4. Be nghj
ban nhân dan các huyn, thành phô:
- Tiêp t11c chi dto Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa,
Truyên thông và The thao huyn, thànhphô tp trung thirc hin tOt cong tác
tuyên truyên các ni dung theo mvc 2, Phân II Kê hoch nay.
- Can cir theo tInh hInh thirc tê tai dja phi.rang tO chtrc tong kêt 10 näm
thuchiênDêán.
- Dê nghj Uy ban nhân dan thành phô Tuyên Quang: Phôi hçip chi dao,
dOn dôc Phông Van hóa và Thông tin, Uy ban nhân dan phi.thng An Tiimg quãn
1 và tO chirc thirc hin Dê an dt hiu qua (Kinh phi tiêp tyc thzrc hiçn Dé an thI
diem tgi xã An Tuôg giai dogn 2010-2020, theo Quyet dinh so 468QD- UBND
ngày 16/12/2019 cia Uy ban nhdn dan tinh ye viçc giao chi tiêu ké hogch phát
trién kinh tê - xâ hgi và dy toán ngán sách nhà nwó'c nàm 2020 cho SO' Van hóa,
The thao và Du lich).
D nghj các Ca quan, don vi trin khai thirc hin và t&ig hçp kt qua gt:ri v Sâ
Van hoá, The thao và Du ljch tnthc ngày 25/11/2020 de báo cáo U5' ban nhân dan
tinh và B Van hóa, The thao và Du ljch theo quy djnh.
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