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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2645/KH - UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 
đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế 
hoạch số 103/KH - UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Phú Ninh về triển 
khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh; UBND 
huyện Phú Ninh ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” 
huyện Phú Ninh lần thứ I - năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân 

và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại 
hóa đất nước.

 - Tôn vinh những giá trị 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, hướng tới xây dựng “gia 
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi tạo sự gắn kết và hạnh phúc cho mỗi gia 
đình; đồng thời tạo điều kiện cho các gia đình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh 
nghiệm và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, gắn kết giữa các thành 
viên để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

- Hội thi tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện 
khác để tạo hiệu ứng truyền thông trong xã hội.

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC HỘI THI
1.  Chủ đề: “Xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững”
2. Đối tượng: UBND các xã, thị trấn chọn 01 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 

địa phương để tham gia Hội thi (gia đình có từ 02 thế hệ trở lên, tối thiểu 03 thành 
viên).

3. Hình thức thi: Mỗi gia đình tham gia Hội thi gồm 3 phần:
a) Phần thi chào hỏi: Các gia đình lần lượt tham gia phần thi chào hỏi với 

hình thức tự giới thiệu về các thành viên trong gia đình, thành tích nổi bật của gia 
đình, địa phương trong phong trào xây dựng văn hóa, giữ gìn hạnh phúc gia đình 
thông qua các hình thức: Thơ, ca, hò, vè, hát… 
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b) Phần thi kiến thức: Bao gồm những câu hỏi về xây dựng gia đình hạnh 
phúc, về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng 
giới, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trách nhiệm của gia đình trong tham gia 
xây dựng nông thôn mới.

c) Phần thi trình diễn trang phục gia đình: Các đội dự thi trình diễn trang 
phục theo chủ đề tự chọn và thuyết trình ý nghĩa của trang phục mà gia đình trình 
diễn. 

(có Thể lệ kèm theo)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 ngày (dự kiến ngày 16/6/2022).
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Phú Ninh (Số 25, đường Huỳnh Thúc 

Kháng, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) 
III. KINH PHÍ 
1. Kinh phí tổ chức Hội thi: từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, gia đình 

được huyện phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2022. 
2. Các xã, thị trấn tự đảm bảo kinh phí cho gia đình của địa phương dự thi 

tại huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
- Tham mưu UBND huyện Kế hoạch tổ chức Hội thi; Quyết định thành lập 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký Hội thi; Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội 
thi trình UBND huyện phê duyệt. Chủ trì tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” 
huyện Phú Ninh lần thứ I - năm 2022.

- Mời các đồng chí có kinh nghiệm, hiểu biết về Luật Hôn nhân và gia đình, 
Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình… làm Ban 
Giám khảo hội thi.

- Chuẩn bị 25 câu hỏi trong phần thi kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, về trách nhiệm của gia đình trong xây 
dựng nông thôn mới. Tổng hợp và cung cấp bộ câu hỏi phần thi kiến thức cho các 
xã, thị trấn.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả Hội thi về UBND huyện 
sau khi Hội thi kết thúc.

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
- Chuẩn bị 10 câu hỏi trong phần thi kiến thức về Luật Bình đẳng giới gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp trước ngày 20/5/2022.
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Hội thi.
3. Phòng Tư pháp huyện
- Chuẩn bị 15 câu hỏi trong phần thi kiến thức nội dung về Luật Hôn nhân 

và gia đình gửi về phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp trước ngày 20/5/2022.
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Hội thi.
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4. Văn phòng HĐND-UBND huyện:
- Tham gia nội dung bài phát biểu khai mạc, tổng kết bế mạc Hội thi.
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi: hội trường, nước uống, 

khai mạc, bế mạc, trao giải Hội thi.
5. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 
 - Tham mưu UBND huyện thẩm định kinh phí tổ chức Hội thi và hướng dẫn 

thanh quyết toán theo quy định.
6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện
- Chịu trách nhiệm về Hội trường, âm thanh, ánh sáng tổ chức Hội thi “Ngày 

hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi trên sóng truyền thanh, truyền 

hình huyện. 
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Hội thi.
7. Mời Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện: tham gia Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo hội thi.
8.  UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tham gia Hội thi “Ngày hội Gia 

đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022. Tổ chức tập luyện chu đáo cho hộ gia 
đình tiêu biểu tham gia Hội thi theo các nội dung của Kế hoạch này.

- Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trong “Tháng 
hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình 
Việt Nam 28/6 năm 2022, UBND huyện khuyến khích các địa phương tổ chức Hội 
thi “Ngày hội Gia đình” cấp xã, thị trấn. Qua Hội thi, lựa chọn những gia đình tiêu 
biểu để tham gia dự thi cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh 
lần thứ I - năm 2022, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan thuộc huyện và các địa 
phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL (b/c);
- Phòng NSVHGĐ;
- TT UBND huyện;
- Các Phòng, đơn vị huyện; 
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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