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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2021 
    

    

Thực hiện Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày  10/3/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 

2021; 

UBND xã Ninh Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống 

văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình 

Việt Nam, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng gia đình hạnh 

phúc.  

Đẩy mạnh tuyên truyền theo tinh thần Quyết định 2589/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức hoạt động nhân Ngày quốc tế 

hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Lịch sử, 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 20/3.  

 - 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. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu đông dân cư, UBND xã theo nội 

dung thông điệp trên. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng 



các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để đăng tải trên của Đài truyền thanh, 

công thông tin điện tử xã. 

3. Chủ đề và thông điệp tuyên truyền 

a. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” 

b. Thông điệp 

- 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! 

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

4. Thời gian thực hiện:  

Tập trung các hoạt động cao điểm từ ngày  20/3 đến hết tháng 3/2021 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Văn hóa - Thông tin 

 - Ban VHTT có trách tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3;  

- Xây dựng chương trình, tin bài tuyên truyền rỗng rãi trên hệ thống Đài 

truyền thanh của xã; 

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

2. Các ban, ngành thuộc UBND xã 

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo chức 

năng nhiệm vụ được giao. 

3. Kế toán – Ngân sách 

Căn cứ dự toán kinh phí của ngành VHTT, thẩm định và tham mưu 

UBND xã giải quyết nhu cầu kinh phí phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức 

các hoạt động trong kế hoạch đề ra. 

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã  

Chủ động phối hợp với các ban, ngành  tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

 5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 



Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

năm 2021 cho các tổ chức thành viên với các hoạt động thiết thực, phù hợp với mục 

tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

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

Hạnh phúc 20/3 năm 2021. Đề nghị các đơn vị, các ban, ngành có liên quan triển 

khai thực hiện tốt những nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  

- Phòng VHTT; 

- Các ban, ngành (t/h) 

- Lưu: VT, TV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Công Tân 
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