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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Mô hình Tuyên truyền, giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình tại huyện Sơn Dương

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia

đình đến năm 2030, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển

khai xây dựng Mô hình Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(gọi tắt là Mô hình) tại huyện Sơn Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các
ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia

đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc để gia đình thực sự
là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục

nhân cách con người; giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử
tốt đẹp trong gia đình, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, hạn chế tệ

nạn xã hội.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai thực hiện Mô hình Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn
và điều kiện cụ thể của địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức lựa chọn 01 xã thuộc địa bàn huyện Sơn Dương để xây dựng

Mô hình đảm bảo việc quản lý, tổ chức hoạt động có hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Dương.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch.

2. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm thôn thực hiện Mô hình.

Xây dựng hệ thống bộ máy quản lý mô hình (cấp xã, cấp thôn) để đảm bảo
việc quản lý và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thành viên Ban quản lý Mô hình

các cấp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:
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  - Ban quản lý Mô hình cấp xã: Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã ra quyết 
định thành lập; có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND xã điều hành, quản lý và tổ 

chức thực hiện Mô hình tại địa bàn xã. Trưởng ban là Lãnh đạo UBND xã; thành 
viên của Ban quản lý gồm các ban, ngành đoàn thể liên quan. 

        - Ban quản lý Mô hình cấp thôn: do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã ra quyết 
định thành lập, gồm 03 người (01 trưởng ban là trưởng thôn và 02 phó ban); có 

chức năng, nhiệm vụ giúp UBND xã điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện Mô 
hình tại địa bàn các thôn, bản. UBND xã ra quyết định thành lập Ban quản lý 

Mô hình cấp thôn, bản trên cơ sở được đại diện các hộ gia đ ình trong các thôn 
bầu (chỉ bầu 2 phó ban).  

 - Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022. 

 - Đơn vị thực hiện: UBND xã thực hiện Mô hình. 

 - Đơn vị hướng dẫn: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Dương. 

 3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia chỉ đạo, quản lý, thực 

hiện Mô hình (cấp xã, cấp thôn) những kiến thức, kỹ năng cần thiết bảo đảm cho 
việc chỉ đạo, quản lý, tham gia thực hiện Mô hình và làm tốt việc tuyên truyền, 

giáo dục, cung cấp kiến thức về giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, 
cách ứng xử trong gia đình.  

 - Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnhTuyên Quang. 

     - Thời gian thực hiện: Quý III/2022. 

     - Địa điểm: UBND xã thực hiện Mô hình 

   - Thành phần:  Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và cán bộ văn hoá - xã hội, 
trưởng các thôn, bản địa bàn triển khai thực hiện Mô hình. 

4. Nội dung, hình thức hoạt động Mô hình 
        4.1. Nội dung 

   - Những giá trị truyền thống quý báu của gia đình Việt Nam, của dân tộc 
được gia đình gìn giữ, vun đắp và phát huy; giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của 
đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; tuyên truyền về vai trò của các 

tổ chức, lực lượng xã hội, gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ 
gìn, phát huy các giá trị văn hoá của gia đình, của dân tộc. 

    - Những giá trị nhân văn mới hiện nay gia đình cần tiếp thu, đề cao. 

    - Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục các gia đình, các thành viên trong 

gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ 

gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình.  

     Thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt. Phê phán những biểu hiện 

không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình: Sự  xuống cấp của các 
giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình; lối sống thực dụng, ích kỷ; 

tệ nạn xã hội như: ma tuý, cờ bạc, rượu chè bê tha, mại dâm; tảo hôn; bạo hành 
trong gia đình; xâm hại trẻ em; thiếu sự quan tâm đến người già và trẻ em; những 

biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài. 
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 Trên cơ sở bộ tài liệu do Trung ương biên soạn, Sở Văn hoá,  Thể thao và 
Du lịch sẽ sao in và cấp phát cho cán bộ tại địa bàn được lựa chọn triển khai 

thực hiện Mô hình. 

 4.2. Hình thức hoạt động 

 Sinh hoạt lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, bản hoặc sinh hoạt 
chuyên đề để tuyên truyền theo các nội dung của Mô hình.  

  - Số buổi sinh hoạt: 4 lần/năm/ thôn, bản. 

     - Đơn vị thực hiện: Các thôn của xã được lựa chọn triển khai thực hiện 

mô hình. 

     - Thời gian: Từ quý III đến hết quý IV/2022. 
  - Đơn vị thực hiện: UBND xã. 

 5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động mô hình 

     -  Tổ chức kiểm tra hoạt động mô hình: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin Sơn Dương tổ chức kiểm tra hoạt 
động Mô hình định kỳ theo quý hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám 

sát công tác gia đình hằng năm. 

-  Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động Mô hình: Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch phối hợp địa phương tổ chức sơ kết vào quý IV/2022.   

      III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

     1.1 Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức tập huấn  

thực hiện Mô hình các cấp; hỗ trợ tài liệu phục vụ việc tuyên truyền, giáo dục ở cơ 
sở; kiểm tra giám sát; đánh giá tình hình, kết quả hoạt động hàng năm. 

 - Hướng dẫn thành lập Ban Quản lý mô hình cấp xã, Ban Chủ nhiệm cấp 
thôn; hướng dẫn, định hướng sinh hoạt mô hình; gắn thực hiện mô hình với  thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và việc khai 
thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống nhà văn hóa xã và nhà văn hóa thôn, bản.  

    1.2. Văn phòng Sở 

 Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình và các đơn vị liên quan tạo 

điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện… để triển khai thực hiện mô hình .  Hướng 
dẫn kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm về lĩnh vực gia đình để thực hiện có 

hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của mô hình; hướng dẫn xây 
dựng dự toán, thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí theo quy định. 

     2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương 

         Phối hợp chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã được lựa chọn 
triển khai thực hiện Mô hình; thành lập Ban quản lý mô hình cấp xã, Ban chủ 
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nhiệm cấp thôn; chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản tổ chức các hoạt động theo nội 
dung của mô hình; quản lý và tổ chức thực hiện Mô hình tại địa bàn đạt hiệu quả. 

 3. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Sơn Dương 

 - Lựa chọn đơn vị triển khai xây dựng Mô hình đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

 - Phối hợp với UBND xã được lựa chọn xây dựng Mô hình thành lập Ban 
quản lý mô hình cấp xã; Ban chủ nhiệm thôn, bản. 

 - Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tổ chức tập huấn cho Ban Quản lý cấp xã, Ban Chủ nhiệm thôn về 

hoạt động Mô hình. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền thông qua sinh hoạt thôn, bản; trên hệ 
thống truyền thanh xã các nội dung, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

Gắn thực hiện Mô hình với  thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá” và việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống nhà văn hóa 

xã và nhà văn hóa thôn, bản. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Mô hình gửi Sở Văn hóa, Thể thao  và 

Du lịch theo báo cáo định kỳ. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Mô hình Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình tại huyện Sơn Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL; 
- UBND huyện Sơn Dương; 
- Phòng VH&TT huyện Sơn Dương (T/h); 
- Phòng VP Sở,  
- Lưu VT. QLVHGĐ (Xuyên) 

 

  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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