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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày 29 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025

trên địa bàn xã Hà Kỳ

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 
Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử 
trong gia đình” đến năm 2025; Công văn số 1850/QĐ-BVHTTDL ngày 
27/5/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai 
thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 2392/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND 
huyện triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai hiệu quả các nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” 

đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn xã; góp phần đưa vào cuộc sống các 
chuẩn mực, giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

- Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người 
với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp 
về đạo đức trong gia đình và xã hội; giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia 
đình hướng đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển 
bền vững, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, 
văn minh.

2. Yêu cầu
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn tổ chức tuyên truyền, 

triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” bằng nhiều hình thức 
phong phú, thiết thực; tạo được sự lan toả, thu hút, quan tâm, hưởng ứng tham 



gia của đông đảo của các tầng lớp Nhân dân.
- Lồng ghép nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” vào nội dung 

hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.. .ở địa 
phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời 
có sự giám sát, kiểm tra và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá 
nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hiệu quả 
giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí 
ứng xử trong gia đình đến năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian 
theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền 
thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội hoạ, sinh hoạt chuyên 
đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo 
tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

3. Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng 
xử trong gia đình trên địa bàn xã.

4. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các gia đình tiêu 
biểu, nền nếp, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ 
chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

5. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 
trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát 
về công tác gia đình.

6. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 
trong gia đình giai đoạn 2022 - 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước 

hàng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; kinh phí 
lồng ghép các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của 
pháp luật; các nguồn viện trợ, tài trợ, các nguồn huy động hợp pháp khác theo 
quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa và thông tin huyện
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các thôn 



triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn xã năm 2022.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan: treo băng rôn, khẩu 

hiệu, pano, áp phích; trên trang điện tử của xã; tuyên truyền thông qua các cuộc 
thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, biểu 
diễn văn nghệ,... địa bàn xã; tổ chức các giải thể thao, các hoạt động du lịch 
cộng đồng, sinh thái; Tuyên truyền trên các tài liệu, sách, báo, tạp chí, mở đợt 
phát hành sách...và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng 
lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

- Cấp phát tài liệu hướng dẫn thôn triển khai thực hiện nội dung Bộ tiêu 
chí ứng xử trong gia đình; cung cấp tờ rơi, tờ gấp Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình trên địa bàn xã.

- Tham mưu tổ chức triển khai việc đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng 
xử trong gia đình năm 2022 gắn với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh 
hiệu gia đình văn hóa và bình xét, khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tại 
địa phương.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào 
việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư; Lồng ghép 
và gắn Bộ tiêu chí với các tiêu chuẩn xét tặng gia đình văn hóa trong phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, coi đây là tiêu chí quan 
trọng để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu hằng năm.

- Phối hợp, cử cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện 
triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công 
tác gia đình cấp xã.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền các nội 
dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng 
cường tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc và hàng năm, thực hiện chế độ báo 
cáo Ủy ban nhân dân xã, phòng văn hóa thông tin huyện (lồng ghép trong báo 
cáo về công tác gia đình) kết quả thực hiện trên địa bàn toàn xã; tham mưu công 
tác tổng kết theo hướng dẫn của phòng văn hóa thông tin huyện.

2. Các nhà trường
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức truyên truyền đến 

học sinh các cấp trên địa bàn xã, nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 
trong các hoạt động học tập, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề...lồng ghép nội 
dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các chương trình, đề án của ngành.

- Khuyến khích lồng ghép giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân, 
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học và trung học cơ sở 
và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trên địa bàn, một số nội dung như: 



Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Tiêu chí ứng xử của con 
với cha mẹ, cháu với ông bà; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em ...

- Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của học sinh đối với gia đình; Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà 
trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

3. Cán bộ tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin và các cơ quan 

liên quan tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật 
về hôn nhân và gia đình; tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong 
gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

4. Công chức văn hóa-LĐTBXH
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan liên 

quan lồng ghép nội dung thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trong các 
hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào 
chương trình học tập của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn xã.

5. Công chức tài chính - kế toán
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch 

theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật có 
liên quan.

6. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã
Tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về nội dung Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình; lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình 
tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

7. Đài Phát thanh xã
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng đưa tin, 

phát sóng về nội dung Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình bằng nhiều hình thức 
phù hợp, tạo hiệu quả truyền thông tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn xã.

Tăng cường tiếp âm và phát sóng các nội dung Bộ Tiêu chí ứng xử trong 
gia đình của đài cấp trên.

8. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
- Tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 



trong gia đình, giữ gìn, vun đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình cho 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; phổ biến sâu rộng nội dung Bộ 
tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ về gia đình, 
câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao... ở địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động 
tích cực hưởng ứng đăng ký thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể , cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn 

xã tích cực tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo về Ủy ban 
nhân dân xã (qua Công chức văn hóa) trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp báo 
cáo UBND huyện và phòng văn hóa thông tin huyện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình” đến năm 2025 trên địa bàn xã Hà Kỳ. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch 
này, nếu có phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về công chức văn hóa xã hội để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (để bc);
- Phòng Văn hóa thông tin huyện;
- TV Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch UBND xã
Vũ Văn Khanh
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