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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
Căn cứ Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ, ngày 25 tháng 02 năm 2019,
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt
động về công tác gia đình năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành
phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20 tháng 3 năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia
đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Từ đó, có hành
động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của
Việt Nam.
- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn
minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam,
góp phần thực hiện hiệu qủa Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn 2030.
- Tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
năm 2019 bằng các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung hấp dẫn, lành
mạnh, hiệu quả và tiết kiệm.
II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề
“Yêu thương và chia sẻ”.
2. 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
- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
- Hình thức tuyên truyền:

+ Thông qua các tin, bài trên đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường,
thị trấn; cổng thông tin điện tử của ngành.
+ Tuyên truyền trên bản tin ở Nhà thông tin các ấp, khu vực; Treo băng
rôn ngang, băng rôn dọc, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, các trục
đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư,...
- Nội dung tuyên truyền:
+ Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của
Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu 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 hành chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
+ Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động 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.
2. Tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” nhằm hưởng ứng
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3.
3. Vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các gia
đình tham gia, thực hiện hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ nhau, trao nhau
niềm vui, hạnh phúc.
4. Tổ chức triển lãm tranh, ảnh, sách; các hoạt động văn hóa nghệ thuật,
thể dục, thể thao, du lịch…chủ đề về hạnh phúc.
5. Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, họp mặt…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...hạnh phúc trong hoạt
động xã hội và các vấn đề liên quan).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm thực hiện:
a) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì, phối hợp với
các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
- Tuyên truyền, cổ động trực quan
+ Số lượng: 20 băng rôn ngang, 200 băng rôn dọc (dự kiến).
+ Thời gian, địa điểm: Từ ngày 15/3 – 30/3/2019, trên các tuyến đường
trung tâm thành phố.
- Tuyên truyền trên màn hình Led
+ Thời gian, địa điểm: Từ ngày 15/3 – 30/3/2019, trên màn hình Led đặt
tại Công viên Lưu Hữu Phước, ngã ba mũi tàu Khu công nghiệp Trà Nóc, tiểu
đảo trước siêu thị Big C và đường dẫn cầu Cần Thơ.
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- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” viết bài tuyên truyền trên Bản tin Đời sống văn hóa.
- Viết bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.
- Tham dự các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20
tháng 3 của cấp cơ sở.
b) Phòng Quản lý thể dục thể thao:
Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao
các quận, huyện tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” nhằm
hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3.
c) Các đơn vị trực thuộc Sở:
Căn cứ nội dung mục III của Kế hoạch này, tùy vào điều kiện thực tế của
đơn vị tổ chức thực hiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019.
d) Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện:
- Căn cứ nội dung mục III của Kế hoạch này tổ chức các hoạt động phù hợp
với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ
niệm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019.
2. Nguồn kinh phí:
Từ ngân sách Nhà nước năm 2019 của các cấp: Thành phố, quận, huyện
và xã, phường, thị trấn.
3. Kết thúc hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
năm 2019, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) chậm nhất là ngày 01/4/2019.
Nơi nhận:
- Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL;
- UBND TP Cần Thơ;
- Ban Giám đốc Sở VH,TT&DL;
- Phòng QLTDTT, các đơn vị thuộc Sở;
- UBND quận, huyện;
- Phòng VH&TT quận, huyện;
- Lưu: VT, VHGĐ, HHN.
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