UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 2900/KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tọa đàm Gia đình hạnh phúc
tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 4377/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải
quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Kế hoạch số
763/KH-BCĐ ngày 03/3/2020 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về triển khai thực
hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc
phân khai kinh phí năm 2020 triển khai các Đề án 404, 938, 939;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm Gia đình
hạnh phúc tại thành phố Phan Thiết, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ
trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn
2017-2027” nhân kỷ ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).
- Tạo điều kiện để các thành viên tham gia công tác gia đình ở cơ sở có dịp gặp
gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc công tác xây dựng gia đình hạnh phúc,
không có bạo lực, mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, cách nuôi dạy con cái…
- Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm từ thực tiễn trong triển khai
thực hiện công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng gia đình Việt Nam với các
giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng về
vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng gia đình Việt
Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề: Hạnh phúc luôn tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.
2. Hình thức:
- Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên tham gia công tác gia đình, các
gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực, nuôi dạy con

khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, phát triển kinh tế bền vững và là gia đình
văn hóa tiêu biểu của địa phương.
- Vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý công tác
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; đặc biệt là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn,
xử lý các hành vi bạo lực gia đình tại cơ sở.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 08 giờ ngày 25/11/2020.
2. Địa điểm: Tại Hội trường số 3, Khách sạn Đồi Dương, số 209 Lê Lợi, phường
Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Cấp tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Quản lý Văn hóa và
Gia đình, Thanh tra Sở.
- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Gia đình - Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Phóng viên Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
2. Cấp cơ sở (thành phố Phan Thiết):
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội, Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa xã hội, Lao động - TBXH, Tư
pháp, Công an các xã, phường thành phố Phan Thiết.
- Đại diện Ban Điều hành thôn, khu phố thành phố.
- Đại diện thành viên gia đình hạnh phúc tiêu biểu ở các thôn, khu phố trên địa
bàn thành phố Phan Thiết (50 người). Các gia đình được chọn tham dự là gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm, gia đình hạnh phúc, không có bạo lực, nuôi dạy
con khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, phát triển kinh tế bền vững và là gia
đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
- Tham mưu kế hoạch, chương trình, kinh phí, chuẩn bị hội trường, các nội dung
tổ chức buổi Tọa đàm Gia đình hạnh phúc.
- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết tổ chức thành công
buổi Tọa đàm Gia đình hạnh phúc.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Phan Thiết
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- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương mời các gia đình hạnh phúc
tiêu biểu trên địa bàn để tham dự buổi tọa đàm.
- Giới thiệu các đại biểu tham dự trao đổi trong buổi tọa đàm.
- Tham mưu UBND thành phố có văn bản mời các đại biểu địa phương tham dự
đúng thời gian quy định.
VI. KINH PHÍ
Từ nguồn dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ
trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liện quan đến phụ nữ giai đoạn
2017-2027” tỉnh Bình Thuận năm 2020 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số
933/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí năm 2020
triển khai các Đề án 404, 938, 939.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm Gia đình hạnh phúc nhân ngày Thế giới
xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) đề nghị các đơn vị có liên quan phối
hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả ./.
KT. GIÁM ĐỐC
ký: Sở Văn hóa.
PHÓ GIÁMNgười
ĐỐC
Thể thao và Du lịch

Nơi nhận:
- Như thành phần mời cấp tỉnh;
- UBND thành phố Phan Thiết;
- Phòng VH-TT thành phố Phan Thiết;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.
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