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              Kon Rẫy, ngày        tháng        năm    

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng ứng  

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023 

 
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động truyền thông 
hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023; Ban Chỉ đạo Công tác Gia 

đình huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng ứng Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội, các cá nhân gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20/3 nhằm có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng 
hạnh phúc. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, tạo không khí vui tươi, gắn kết, 
tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự 
hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3. 

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động thiết thực, đa dạng, sinh động về nội dung, 

hấp dẫn về hình thức đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa và người dân trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc  

- Khẩu hiệu tuyên truyền chính: 

+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!  

+ Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh! 

+ Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc! 

+ Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình! 
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+ Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên! 

- Hình thức tuyên truyền: thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên mục trên 
Trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; treo 

băng rôn, phướn, panô, xe loa tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Việt Nam 
nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục 

đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 
huyện; UBND các xã, thị trấn. 

3. Tổ chức các hoạt động khác: 

- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể các địa phương, đơn vị tổ chức, vận động 

Nhân dân tham gia các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc gắn với các sự kiện của 
ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 03. 

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng 
đồng khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẻ. 

- Tổ chức tọa đàm, hội thi, hội diễn… các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể 
dục, thể thao… 

4. Thời gian tổ chức: 

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 10/3/2023 - 
31/3/2023. 

- Tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 15/3/2023 - 25/3/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chủ trì, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 
(20/3) năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc, bằng 

các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung thiết thực, lành mạnh, hiệu quả theo 
nội dung tuyên truyền của kế hoạch này. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, tọa 
đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... Gặp mặt trao đổi kinh nghiệm kỹ 
năng, kiến thức bình đẳng giới; phổ biến các nội dung, chủ đề, thông điệp tuyên 

truyền đến các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; câu lạc bộ Phòng, Chống bạo lực Gia 
đình; Tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình. 



3 

 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh huyện, xã; xe thông tin lưu động…; tuyên truyền cổ động trực quan: Pano, 

Băng rôn, cờ phướn… tại các tuyến đường chính, trung tâm huyện (Chủ đề và thông 
điệp tuyên truyền, tại Mục II của Kế hoạch này). 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tuyên truyền Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023; Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc, bằng các hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; xe 

thông tin lưu động…; tuyên truyền cổ động trực quan: Pano, Băng rôn, cờ phướn… 
tại các tuyến đường chính, trung tâm huyện (Chủ đề và thông điệp tuyên truyền, tại 
Mục II của Kế hoạch này).  

- Thực hiện tin, bài, phóng sự về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023; Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; gương người tốt, việc 
tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kinh nghiệm, mô hình hay về hoạt động vì 
hạnh phúc… 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các 

hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023 như: Tọa đàm, 
nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giao 

lưu văn nghệ, gặp mặt biểu dương các gương cá nhân và gia đình xuất sắc tiêu biểu 
trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, làm kinh tế giỏi; tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút đông đảo các gia đình tham 
gia, hưởng ứng. 

- Tuyên truyền chủ đề và các thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 
2022, các chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình trên hệ thống truyền thanh; 

tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt thôn, làng, sinh hoạt các Hội, Đoàn thể... 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam và các tổ chức đoàn thể huyện: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn 

vị, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2023; vận động 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong 

gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Gia đình Việt Nam, tiếp thu có 
chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ của gia đình hạnh phúc. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 
(20/3) năm 2023. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về 

Ban chỉ đạo công tác Gia đình huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan 
Thường trực) chậm nhất ngày 25/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);        

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (báo cáo); 
- Ủy ban nhân dân huyện (báo cáo); 
- Đ/c Đinh Thị Hồng Thu, 
PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo  
công tác gia đình huyện;   
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện); 
- Lưu: VT, BCĐ. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Phạm Viết Thạch 

TRƯỞNG PHÒNG  
VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
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