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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022) 

 
 

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 25/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

Công tác gia đình huyện Bình Gia về Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3/2022. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình xã Tân Văn xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động, như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân, 

gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ đó có hành động cụ 

thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 

các thành viên trong gia đình trong việc tuyên truyền ngăn ngừa, ngăn chặn tình 

trạng bạo lực gia đình, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, góp phần 

xây dựng gia đình phát triển bền vững, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân. 

- Việc tổ chức các hoạt động cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19 theo quy định. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 

1. Chủ đề:  “Yêu thương và chia sẻ”  

2. Thông điệp truyền thông  

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. 

- Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ. 

- Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc. 

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc. 

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên. 
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3. Thời gian 

Tập trung các hoạt động cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 

10 - 20/3/2022. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1.  Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, 

pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an 

sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; khuyến khích mọi cá 

nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người 

thân, gia đình, cộng đồng. 

- Các nội dung khác về hạnh phúc, bao gồm: hạnh phúc cá nhân, hạnh 

phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề 

nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề 

liên quan. 

- Nêu gương người tốt việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh 

phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán, đấu tranh những biểu hiện, hành vi bạo 

lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức 

cộng đồng có hoạt động tích cực mang lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, 

cộng đồng. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc với các hoạt động thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới". 

2. Hình thức tuyên truyền 

 - Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục 

đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

 - Tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt các chi hội. 

- Tọa đàm, nói chuyện trong các buổi họp thôn, sinh hoạt của các câu lạc 

bộ về gia đình tại khu dân cư, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao và các hình thức phù hợp khác, đáp ứng được yêu cầu phòng 

chống dịch bệnh covid - 19. 

3. Tổ chức các hoạt động  

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức tọa đàm hưởng ứng ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công chức Văn hóa - Xã hội 

 Chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình xã về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022. 



3 
 

 

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các đơn vị liên quan hướng 

dẫn, tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

 - Tổng hợp, báo cáo cấp trên kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2022 theo quy định. 

 2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chủ đề của năm 2022, chủ động xây dựng 

kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 phù hợp với điều kiện, tình hình thực 

tế của Hội mình. 

3. Các  thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã 

 Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022. 

 4. Các thôn trên địa bàn 

 Thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể bà con trong thôn bản về lịch 

sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc góp phần tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc (20/3/2022), đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo 

Công tác gia đình xã, các thôn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức 

các hoạt động về Ban chỉ đạo xã chậm nhất ngày 25/3/2022 để tổng hợp báo 

cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng VH &TT huyện; 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Hội LHPN xã; 

- BCĐ Công tác gia đình xã; 

- Lưu: VP, VHXH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 
Nông Ngọc Đằng 
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