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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ban Chỉ đạo
công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc
tế Hạnh phúc 20 tháng 03 năm 2019. UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế
hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân,
gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 03, từ đó có hành
động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.
Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các 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 nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 bảo đảm thiết
thực, tiết kiệm, hiệu quả bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo
không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân.
II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, THỜI GIAN
1. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”
2. Các khẩu hiệu tuyên truyền
- 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!
- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!
3. Thời gian
Tập trung các hoạt động cao điểm nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc từ ngày
16/3 đến ngày 22/3/2019.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Nội dung tuyên truyền:
+ Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của
Liên hợp quốc; chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019.
+ Chính sách, pháp luật và 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; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô
hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng
đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm
pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt
động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
- Hình thưc tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang,
chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, trên hệ thông loa truyền thanh.
2. Tuyên truyền cổ động trực quan
Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ
đề và các khẩu hiệu nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019 tại trụ sở cơ quan,
trường học, nhà văn hóa khối, thôn, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi
đông dân cư.
3. Tổ chức các hoạt động khác
Cơ quan, tổ chức, UBND các phường, xã căn cứ tình hình, đặc điểm, điều
kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động
gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3,
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân,
gia đình, cộng đồng khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẻ.
Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao,
các hoạt động thăm quan, vui chơi giải trí, miễn phí, giảm phí cho người cao
tuổi, phụ nữ và trẻ em…
Tổ chức các buổi tọa đàm về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh
phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề
nghiệp, hạnh phúc học đường…).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (Cơ quan Thường trực
Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố)
- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các đơn vị liên
quan hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.
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- Hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức
tuyên truyền về các nội dung hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
năm 2019.
- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã về tổ
chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc; tổng hợp kết quả hoạt động
báo cáo UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu.
2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cấp Hội cơ sở thực
hiện các nội dung tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng
3 năm 2019.
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền thông tin
lưu động, cổ động trực quan với các nội dung nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20
tháng 3 năm 2019.
4. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố
Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 tại cơ quan, đơn vị của mình,
đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
5. UBND các phường, xã
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và hướng dẫn, đôn đốc các khối, thôn
tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 phù
hợp với tình hình thực tế của địa bàn, qua đó góp phần tạo không khí vui tươi,
phấn khởi, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh
phúc 20 tháng 3 năm 2019. Đề nghị các đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ
chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động hiệu quả, thiết thực và
báo cáo kết quả hoạt động gửi về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và
Thông tin) trước ngày 05/4/2019./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, CVVP, QTM;
- Lưu: VT; Trang TTĐT TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Bích Diệp
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