
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:            /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình trên địa bàn 

     huyện Ngọc Hồi năm 2020 

         Ngọc Hồi, ngày            tháng       năm 2020 

 

 

               
 

                                                         

                     Kính gửi:   

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

       Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-SVHTTDL ngày 02/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và du lịch tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2020” năm 2020, UBND 

huyện yêu cầu:  

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông, Trang thông tin 

điện tử huyện: 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện Ngọc Hồi bằng nhiều hình thức: băng rôn, pa 

nô, loa lưu động. Ngoài ra, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động kỷ niệm ngày 

Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt nam 28/6, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em gái 25/1… 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, hình ảnh tuyên truyền trên chương trình trang tin 

địa phương và Trang thông tin điện tử huyện nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân về 

việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình “no ấm, 

bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”. 

* Nội dung tuyên truyền: Các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước 

về xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững; vai trò, vị trí của gia đình và những 

giá trị truyền thống quý báu của gia đình, về xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc và văn minh” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng “Gia 

đình văn hóa”; tuyên truyền, giáo dục về Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; 

những gương điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình 

văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; phê phán những biểu 

hiện tiêu cực trong đời sống xã hội có ảnh hưởng đến giá trị đạo đức lối sống của gia đình 

Việt Nam như: Lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, tảo hôn, bạo lực gia 

đình… 

2. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các ngành thực hiện công tác tuyên truyền về 

đạo đức lối sống trong gia đình bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua 

hệ thống đài truyền thanh cơ sở, chuyển tải văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo đến Nhân 

dân hoặc các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền của Trung ương, tỉnh đến các các đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. 
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- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và 

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên (t/h);   

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên                    
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