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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

trên địa bàn huyện Hạ Lang đến năm 2025 

   

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 01/82022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, 

văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

- Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi 

người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống 

cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, 

nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

- Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia 

đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. 

- Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2025 

trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình đến năm 2025 . 

- Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp 

với tình hình thực tiễn, tạo sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham 

gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo, đánh giá 

kết quả thực hiện theo quy định. 

II. NỘI DUNG CỦA BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 
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 1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ 

- Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, 

quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo của nhau. 

- Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều 

kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ 

hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 

- Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau. 

- Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp 

đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. 

 2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình 

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ 

hôn nhân một vợ một chồng.  

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công 

việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài 

chính gia đình. 

- Tạo điều kiện giúp nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, 

tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề 

chung của gia đình; hòa nhã với nhau. 

3.  Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với với cháu: Gương mẫu, 

yêu thương 

-  Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời 

nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. 

- Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; 

khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân. 

- Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo 

dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nề 

nếp, gia phong. 

4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép 

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, 

chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. 

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành 

viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. 

- Thăm hỏi, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, 
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ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống. 

5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ 

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải. 

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị. 

- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi 

khó khăn, hoạn nạn. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. 

- Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình. 

- Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu. 

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà. 

- Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ. 

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

- Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ. 

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền. 

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. 

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình. 

V. NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết 

của Bộ tiêu chí trong việc xây dựng một lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh 

phúc, từ đó thúc đẩy tính tự giác, nhiệt tình tham gia thực hiện Bộ tiêu chí. 

- Tuyên truyền về kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh 

phúc; các giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định 

về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê 

phán các hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em và các văn bản liên quan khác; chú trọng 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ 

động trực quan (treo  khẩu hiệu, băng rôn...), tuyên truyền bằng xe lưu động, qua 

các cuộc thi, hội diễn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ... 

- Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế hạnh phúc 

(20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên 
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cơ sở giới (tháng 11). 

2. Lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí trong phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương. 

3. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong định 

hướng giá trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. 

4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, học tập trau dồi kinh nghiệm nâng cao 

năng lực, trình độ và kỹ năng tổ chức triển khai Bộ tiêu chí; lồng ghép các nội dung 

xây dựng đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội 

dung liên quan khác cho đội ngũ cán bộ tham gia triển khai thực hiện công tác gia 

đình các cấp. 

5. Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: 

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn các hộ gia 

đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch.                      (có các phụ lục kèm theo) 

6. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương 

điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, 

chị, em đoàn kết thương yêu nhau. 

7. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép 

trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình. 

8. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giai đoạn 

2022-2025. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán cấp có thẩm quyền 

giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Việc lập, phân bổ dự toán, thanh quyết toán 

kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Sở văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân huyện (lồng ghép trong báo cáo về 

công tác gia đình); tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán 
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bộ, công chức làm công tác gia đình các cấp. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Tuyên truyền các nội dung của Bộ tiêu chí và tình hình thực hiện Bộ tiêu 

chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung thời lượng tuyên truyền vào 

các dịp cao điểm như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11). 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động 

truyền thông; hướng dẫn triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí tại địa phương. 

3. Phòng Tài chính và Kế hoạch 

Phối hợp với các Phòng, Ban ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có liên 

quan thẩm định dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền Bộ tiêu chí vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho 

giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội  

Chủ trì triển khai các hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới 

trong gia đình; chăm sóc người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Huyện đoàn 

Thanh niên, Liên đoàn Lao động huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện 

 Chỉ đạo các cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn 

viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực gương mẫu thực hiện Bộ tiêu 

chí, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung 

của Bộ tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí bằng nhiều hình 

thức phòng phú; đặc biệt phát huy hiệu quả việc tuyên truyền qua hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở. 

 - Triển khai, hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch tại địa 

phương; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện (lồng ghép trong 
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báo cáo về công tác gia đình). 

 - Biểu dương, khen thưởng các tổ chứ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

trên địa bàn huyện Hạ Lang đến năm 2025. Yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn 

thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ 

hàng năm báo cáo kết quả (lồng ghép trong báo cáo về công tác gia đình) về Ủy 

ban nhân dân huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin để theo dõi, tổng hợp theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

-  TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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