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HƢỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng nhân 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 hàng năm”; 

Căn cứ Văn bản số 288/BVHTTDL-GĐ ngày 19/01/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20 tháng 3; 

Căn cứ Văn bản số 98/SVHTTDL-NSVH&GĐ ngày 28/2/2017 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh 

phúc 20 tháng 3 năm 2017; 

UBND huyện Hạ Hoà hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, gia 

đình trên địa bàn huyện về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có những 

hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ và 

hạnh phúc.  

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 

nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác gia đình, về phòng chống 

bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển 

bền vững góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng 

đời sống văn hóa” và chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 2. Yêu cầu: 

- Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong 

phú, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương, tránh phô trương hình thức. 

 - Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về 

truyền thống đạo lý của gia đình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình và 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2017. 

  II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 1. Chủ đề: “Yêu thƣơng và chia sẻ”. 

 2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

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



- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 

minh! 

- Hãy tạo ra môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn! 

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực! 

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn! 

- Nam giới hãy chia sẻ công việc gia đình! 

- Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ là bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình! 

 Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn 

với lĩnh vực của các cơ quan, đoàn thể, địa phương. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHƢ́C CÁC HOẠT 

ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2017 

 1. Tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng: 

 - Nội dung tuyên truyền: 

+ Ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp 

quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân 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. 

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

phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán 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 đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng 

đồng. 

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên 

trang, chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin 

cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc  20 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các trục đường chính, 

nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

3. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 

2017; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, cuộc thi, hội thi, các hoạt 

động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hình thức phù hợp khác về 

hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, 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. 

Thời gian triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

được tổ chức từ ngày 10/3/2017 đến ngày 20/3/2017, trong đó tập trung tổ 

chức cao điểm vào ngày 20/3/2017. 

 

 



 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin: 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, các ngành đoàn thể, 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Tiếp tục 

tuyên truyền triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định của 

Chính phủ và các văn bản triển khai của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch về công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; 

bình đẳng giới; xây dựng gia đình văn hoá;  

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ 

phục vụ nhân dân ở cơ sở; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn trong quá trình triển khai các hoạt động.  

- Tổng hợp đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác gia đình 

thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. 

2. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Panô, 

áp phích, băng zôn, tranh cổ động...Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền bám sát 

chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” và các khẩu hiệu Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc. 

3. Đài Truyền thanh huyện:  

Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, xây dựng phóng sự phản ánh 

nội dung về Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Tuyên truyền với chủ đề là “Yêu 

thương và chia sẻ”. 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:  

Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức các hoạt 

động bằng nhiều hình thức phong phú, lành mạnh hưởng ứng Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc. 

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện:  

- Tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác gia đình, các kiến thức giáo dục gia đình, xây dựng gia đình ấm 

no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc… 

- Vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xây 

dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hoá… 

6. UBND các xã, thị trấn:  

- Căn cứ hướng dẫn chủ động xây dựng kế hoạch, phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động tới các khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Tích cực viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh về gương gia đình 

văn hóa tiêu biểu tại địa phương.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 



- Xây dựng các ápphích tuyên truyền về chủ đề “Yêu thương và chia 

sẻ”. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với hoạt động của Phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong các buổi họp khu dân cư, của 

tổ chức đoàn thể cơ sở; tổ chức các chiến dịch truyền thông về gia đình và 

phòng chống bạo lực gia đình. 

 

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc, UBND huyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL Phú Thọ (b/c); 

- CT, CPCT (Bà Thuý); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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