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KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng,
chống bạo lực gia đình và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-SVHTTDL ngày 21/2/2022 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng,
chống bạo lực gia đình và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam nhân Ngày Gia
đình Việt Nam 28/6 và trưng bày ảnh “Khoảnh khắc gia đình Việt”, UBND huyện
Quan Sơn xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân về Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn
2021- 2030 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình
trong đời sống hiện đại, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội
xâm nhập vào gia đình.
1.2. Đề cao vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội
trong việc tiếp tục quan tâm đến gia đình, gìn giữ và phát huy các gia trị đạo đức,
lối sống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong việc giữ gìn hạnh phúc bền vững của
mỗi gia đình hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
1.3. Hội thi là dịp để các thành viên trong gia đình, thành viên CLB được
giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác gia đình, phòng
chống bạo lực gia đình tại cơ sở, tiếp tục truyền tải thông điệp xây dựng gia đình
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; chia sẻ khoảnh khắc đẹp của gia đình Việt
đến với cộng đồng và xã hội.
2. Yêu cầu
2.1. Tham gia Hội thi đảm bảo tính thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, phát huy
được tính sáng tạo của thành viên trong gia đình dự thi từ đó tạo được sức lan toả;
thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các gia đình và
đông đảo tầng lớp nhân dân.
2.2. Tuân thủ và đảm bảo các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong
suốt quá trình tham gia Hội thi.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN THAM GIA HỘI THI
1. Quy mô, thời gian, địa điểm tham gia
1.1. Quy mô: Tham gia Hội thi cấp tỉnh.
1.2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022.
1.3. Địa điểm: Tại Thành phố Thanh Hóa.
2. Đối tượng, số lượng tham gia Hội thi
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2.1. Đối tượng tham dự Hội thi: Chọn cử 01 gia đình tiêu biểu trên địa bàn
huyện Quan Sơn để tham gia dự thi cấp tỉnh. (Là các gia đình và các câu lạc bộ:
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình,...).
2.2. Số lượng:
- Từ 04 - 06 thành viên chính (khuyến khích có đủ các lứa tuổi đại diện cho
các thế hệ ông, bà, cha, mẹ, con, cháu); ngoài các thành viên chính của đội, các
đội thi có thể lựa chọn các thành viên hỗ trợ tham gia trong quá trình dự thi (đảm
bảo tối đa không quá 10 người/đội thi; trong đó 01 CLB làm nòng cốt).
- Huyện thành lập một đoàn tham gia Hội thi, gồm thành viên đội thi và đại
diện quản lý đoàn.
3. Nội dung, hình thức
3.1. Nội dung: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các biện pháp
phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình,
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các
kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong tình
hình mới.
3.2. Hình thức:
- Phần 1: Phần thi chào hỏi
- Phần 2: Phần thi năng khiếu
- Phần 3: Phần thi kiến thức và xử lý tình huống (ngoài ra Đội tham gia Hội
thi chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ giao lưu tại Hội thi).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí Tham gia Hội thi tìm hiểu
kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình và chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia
đình Việt”.
- Phối hợp với UBND các xã Sơn Điện, lựa chọn gia đình tiêu biểu, đáp
ứng được các yêu cầu về số lượng, cơ cấu thành viên, năng khiếu văn hóa, văn
nghệ và các yêu cầu khác, đăng ký tham gia với Ban Tổ chức cấp tỉnh theo đúng
tiến độ thời gian quy định.
- Chuẩn bị các nội dung kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình được
quy định trong Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành để cung cấp thông tin, hướng dẫn gia đình tham gia hội thi tham
khảo lựa chọn chủ đề thích hợp.
- Phối hợp tổ chức luyện tập, dàn dựng các tiết mục văn hóa, văn nghệ,
phần thi năng khiếu và các điều kiện khác để chuẩn bị tham gia hội thi cấp tỉnh.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đảm bảo kinh phí
cho đoàn tham gia các hội thi cấp tỉnh.
3. UBND xã Sơn Điện
- Chọn cử 01 gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã để tham gia dự thi cấp tỉnh.
(Là các gia đình và các câu lạc bộ: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ
phòng, chống bạo lực gia đình,...).
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- Tổ chức luyện tập, dàn dựng các tiết mục văn hóa, văn nghệ, phần thi
năng khiếu và các điều kiện khác để chuẩn bị tham gia hội thi tốt nhất.
- Đăng ký danh sách thành viên tham gia hội thi trước ngày 14/5/2022 theo
biểu mẫu (Mẫu kèm theo)
Trên đây là Tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo
lực gia đình và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt
Nam 28/6, UBND huyện Quan Sơn yêu cầu các cơ quan, phòng, ban có liên quan
phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Phòng VH&TT, phòng TC-KH (thực hiện);
- UBND xã Sơn Điện (thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Đình Trọng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Tham gia Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống BLGĐ và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
- Tên Câu lạc bộ (đội dự thi)…..
- Địa chỉ…………
- Số lượng tham gia…. người
TT

Họ Tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hà Văn A

Tuổi

Dân tộc

Nghề nghiệp

Phần thi năng
khiếu (Tên tiết
mục, thể loại,
hình thức biểu
diễn)

Ghi chú

