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 ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số: 27/KH-UBND                      Quảng Điền, ngày 10 tháng 3 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc  
 

Thực hiện Kế hoạch số 231/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 

23/02/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016; 

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân 

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ 

chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ngày Quốc tế hạnh phúc nhằm 

xây dựng gia đình, cộng đồng xã hội hạnh phúc. 

2. Thông qua các hoạt động để tuyên truyền đến với mọi người hãy 

yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong mỗi dòng tộc, cộng 

đồng, người đồng chí trong cơ quan, đơn vị, trường học; khuyến khích mọi 

người hãy có những hành động tích cực để mang lại hạnh phúc cho chính 

bản thân và cho người khác. 

3. Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp 

và đạt hiệu quả cao.  

II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP 

1. Chủ đề: 

Chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 là "Yêu thương và chia 

sẻ" 

2. Các thông điệp, 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! 

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

1. Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: 

treo băngrôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại trụ sở cơ quan, trung tâm huyện 

lỵ, cửa ngõ giao thông của huyện..., tuyên truyền trên Trang thông tin điện 

tử, Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. 

2. Tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

3. Tùy theo điều kiện để tổ chức các hoạt động theo các nội dung, 

hình thức sau: 

-  Tổ chức lễ cưới đảm bảo văn minh, tiết kiệm; vinh danh các cặp vợ 

chồng cao tuổi hạnh phúc bền vững; gặp gỡ giao lưu các mẹ, các chị, các 

gia đình có thành tích nổi bật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
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thể thao, du lịch... 

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn... về hạnh phúc cá 

nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc nghề nghiệp. 

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các 

gia đình tham gia từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Biểu dương 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 những hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho 

mọi người. 

4. Phát động Tuần lễ hạnh phúc từ ngày 10/3-20/3/2016  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức như 

cụm panô, băngrôn, khẩu hiệu...tại trung tâm huyện lỵ và các cửa ngõ giao 

thông của huyện về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của ngày Quốc tế 

hạnh phúc 20/3; đồng thời phối hợp, hướng dẫn cơ sở công tác tuyên 

truyền tập trung cao điểm từ ngày 10/3/2016 đến ngày 20/3/2016. 

- Căn cứ vào nội dung, hình thức để tham mưu tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2016 phù hợp. 

2. Đài Truyền thanh huyện 

Xây dựng nội dung tuyên truyền trên sóng của Đài huyện; hướng dẫn 

nội dung tuyên truyền cho các Đài truyền thanh cơ sở, trong đó tập trung 

phản ánh và nêu bật lịch sử, ý nghĩa chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc 

tế hạnh phúc; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 

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

phúc; biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể và gia 

đình đã có những hoạt động tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng 

đồng xã hội hạnh phúc. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, phụ nữ và 

các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức các chủ trương, đường lối của 

Đảng, các chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng gia đình no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 

thông qua các hoạt động của Hội và các Chi hội ở cơ sở. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

Treo băng-rôn, khẩu hiệu; chỉnh trang, làm sạch đẹp khuôn viên ở trụ 

sở cơ quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra 

Tuần lễ Hạnh phúc (10/3-20/3/2016); vận động và tạo điều kiện thuận lợi 

để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt 

động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc do các cấp tổ chức. Đồng thời, 

tùy theo điều kiện để tổ chức gặp mặt, tọa đàm các cá nhân, gia đình cán 
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bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có thành 

tích trong xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực cho hoạt động 

ở cơ quan, đơn vị mình. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình 

hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 tại địa phương, đó chú ý 

đến các hoạt động sau:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc trong đó tập trung 

cao điểm trong Tuần lễ hạnh phúc từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/2016. 

- Tổ chức lễ cưới, đám tang đảm bảo văn minh, tiết kiệm. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa, thể thao liên 

quan đến chủ đề hạnh phúc nói chung, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh 

phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp; biểu dương 

gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình trong phong trào xây dựng 

gia đình hạnh phúc; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

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

Quốc tế hạnh phúc 20/3, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    

- Sở VH,TT&DL;                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

- Thường vụ Huyện ủy;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT-PCT.UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn;                                                                  (Đã ký) 

- Lãnh đạo VP+CVVX;                                                                        

- Lưu VT.     

                                                                                                    Nguyễn Tuấn Anh     
 

                                                            

 

 


