
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH  
Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng 

 Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL, ngày 28/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

         1. Mục đích 

 - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính 

trị - xã hội, các cá nhân gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm 

có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, tạo không khí vui tươi, gắn kết, tăng 

cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân và sự hợp tác, 

giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20/3. 

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động thiết thực, đa dạng, sinh động về nội dung, hấp 

dẫn về hình thức đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa và người dân trên địa bàn huyện.  

II. NỘI DUNG, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, THỜI GIAN 

1. Nội dung 

 - Tuyên truyền ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; tuyên truyền Tổng kết 10 năm 

thực hiện Đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc; tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa 

của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.  

- Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội và của các thành viên trong gia 

đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; 

giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách có liên quan đến việc xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

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

- 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! 
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- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên! 

Ngoài các thông điệp truyền thông chính trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

thể lựa chọn các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với 

lĩnh vực của đơn vị, địa phương và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong tháng 

3/2023 để tuyên truyền. 

3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như: Phướn, pano, xe loa 

cổ động về thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại các trụ sở cơ quan, trường 

học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu đông dân cư… 

- Tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên mục trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, 

zalo của địa phương, đơn vị… 

4. Tổ chức các hoạt động khác 

- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, vận 

động Nhân dân tham gia các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc gắn với các sự kiện của 

địa phương, đơn vị, các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2022. 

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng 

đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trên tinh thần yêu thương và chia sẻ. 

- Tổ chức tọa đàm, hội thi, hội diễn… các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, 

thể thao… 

5. Thời gian tổ chức: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ 

ngày 05/3 đến ngày 31/3/2023. Tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 15/3 đến ngày 

25/3/2023. 

6. Kinh phí thực hiện 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Bố trí nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức 

các hoạt động. 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 

để thực hiện công tác tuyên truyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

 - Tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc bằng các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung hấp dẫn, thiết thực, 

hiệu quả. Kịp thời đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (nơi có Câu lạc bộ và mô hình về 

Gia đình) phổ biến các nội dung, chủ đề, thông điệp tuyên truyền đến các Câu lạc bộ Gia 

đình hạnh phúc, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn 

các câu lạc bộ tổ chức các hình thức sinh hoạt: Tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ… 

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20/3 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 
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2. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 

- Kịp thời tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023; 

chủ đề và thông điệp việc thực hiện chủ trương của nhà Đảng và chính sách, pháp luật 

Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc, gương nguời 

tốt việc tốt, cá nhân, gia đình hạnh phúc điển hình qua các tin, bài, phóng sự trên sóng 

phát thanh của huyện, trang facebook Thời sự Đăk Hà; thực hiện các hình thức cổ động 

trực quan: Xe loa cổ động, treo băng rôn tại tuyến đường chính về Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc… 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể như: 

Hội thi, hội diễn, sáng tác văn học - nghệ thuật, hội thi thể thao gia đình… 

3. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện: Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023 phù 

hợp, thiết thực, hiệu quả. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng và 

Nhà nước về gia đình.  

- Tùy theo điều kiện của địa phương lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động nhân 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) phù hợp, hiệu quả. Chú trọng công tác tuyên truyền của 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc bằng nhiều hình thức tại các thôn, tổ dân phố, các điểm sinh 

hoạt cộng đồng, nhất là trên hệ thống đài phát thanh các xã, thị trấn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Văn hóa - Thông tin huyện) trước ngày 31/3/2023 

để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh Kon Tum theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.  

 
Nơi nhận:                                                                             
- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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