ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH BÌNH THỊNH

Số: 36/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Bình Thịnh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thành lập Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”
và Câu lạc bộ “ Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu”
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH –UBND ngày 09/3/2011 của UBND tĩnh
về việc Triển khai thực hiện Quyết Định số 45/ QĐ – TTg ngày 13/01/2022
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về Phòng, chống bạo lực gia
đình trong tình mới đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ
nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn
2017-2027”;
Thực hiện kế hoạch số 18 /KH-BTV ngày 18/02/2022 của BTV Hội
LHPN Huyện Hà Tĩnh về xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - 3 sạch” đối với địa
bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu; Nghị quyết số 04-NQ/TU về
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng đạt chuẩn nông
thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”;
Thưc hiện kế hoạch số 873 /KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND
huyện Đức thọ. Kế hoạch số 09KH/ BTV ngày 04/4/2022 của BTV Hội LHPN
huyện Đức Thọ về việc Triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có - nông
thôn mới kiểu mẫu” Giai đoạn 2022- 2026
UBND xã Thanh Bình Thịnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “
Thành lập Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” và Mô hình “Gia đình 5
có - nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai thí điểm “ Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình” của sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhằm khảo sát, đánh giá tính khả thi, đề
xuất giải pháp, góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí ứng xử phù hợp với
đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán trên địa bàn huyện; góp phần hoàn
thiện “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình” và triển khai áp dụng trên địa
bàn toàn xã.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho
cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về các kiến thức phát triển kinh tế, xây
dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần cụ thể hóa chủ
trương của Trung ương Hội về thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có” tại các địa bàn
xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và
đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXX vào cuộc sống.
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- Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi
gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội; tuyên truyền, giáo dục về
cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đưa
các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia
đình.
2. Yêu cầu:
Triển khai thành lập Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và mô hình
“Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu” phải thực hiện đúng nội dung, đảm
bảo thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, tạo không khí sôi nổi, thu hút
được sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi thực hiện:
- Văn hóa xã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ lựa chọn 01 đơn vị thôn
để xây dựng mô hình điểm của xã (thôn Bình Định xã Thanh Bình Thịnh).
- Các thôn còn lại căn cứ điều kiện thực tế chủ động xây dựng kế hoạch,
tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau về “ Câu lạc bộ phòng,
chống bạo lực gia đình” và Mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”
tới các gia đình trong thôn .
2. Thời gian thực hiện:
- Quý II/ 2022 - quý III/2022: Triển khai, xây dựng, nhân bản tài liệu, chuẩn
bị và tiến hành các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.
- Quý IV năm 2022: Tổng kết hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí.
- Song song với quá trì nh thực hiện thí điểm sẽ tổ chức tuyên t ruyền, phổ
Biến nội dung tiêu chí rộng rãi trên toàn xã.
III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Lựa chọn địa chỉ thực hiện thí điểm: thôn Bình Định, xã Thanh Bình
Thịnh.
2. Phối hợp tiếp nhận và chuyển phát tài liệu liên quan, điều tra khảo sát
theo các biểu mẫu thống kê.
3. Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện Bộ tiêu chí cho lãnh
đạo, cán bộ phụ trách công tác gia đình, công tác phụ nữ cấp xã và cấp thôn;
Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ "phòng chống bạo lực gia đình" và "Gia đình 5 có
- NTM kiểu mẫu" , Trưởng các khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, hội
phụ nữ tại cơ sở.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí; kỹ năng ứng
xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền
thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương chia
sẻ... giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm 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, Luật người cao tuổi và các văn bản liên quan
khác.
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- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại
chúng; tuyên truyển bằng hình thức thông tin cổ động, panô, áp phích; truyền
thông trực tiếp tại cộng đồng và các hình thức phù hợp khác. Tập trung thời
lượng tuyên truyền vào các dịp cao điểm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày
Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực
gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới (15/11-15/12) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
(25/11). Tổ chức lễ phát động triển khai điểm; lễ phát động tuyên truyền thí
điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, tiêu chí " gia đình 5 có - NTM kiểu
mẫu" cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Công đoàn xã và
toàn thể nhân dân, in bảng biểu bộ tiêu chí gắn lên nhà văn hóa.
5. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động thí điểm:
a) Tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm:
Tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm Bộ Tiêu chí định kỳ theo quý hoặc
lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát công tác gia đình hàng năm.
b) Tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm:
Tổ chức tổng kết trong quý IV hàng năm.
c) Việc kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí tại các thôn, còn lại được lồng ghép
trong các cuộc kiểm tra của Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân:
- Cơ quan chủ trì trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ
tiêu chí;
- Chỉ đạo các thôn được lựa chọn xây dựng thí điểm thực hiện tốt trong
việc triển khai các nội dung và tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về Bộ
tiêu chí và tổ chức sinh hoạt mẫu cho câu lạc bộ, khu dân cư.
- Thực hiện việc tiếp nhận, nhân bản và phân phối tài liệu tuyên truyền.
- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến Bộ tiêu chí cho các thôn trên
địa bàn xã.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thí điểm Bộ tiêu
chí về UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Chỉ đạo đơn vị thôn Bình Đinh (được lựa chọn xây dựng thí điểm) phối
hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Hội liên hiệp phụ nữ huyện trong việc tổ
chức tập huấn, tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn về tiêu chí và tổ chức
sinh hoạt mẫu cho câu lạc bộ, khu dân cư.
+ Phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Bộ tiêu
chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã:
Phối hợp Văn hóa - Thông tin trong việc triển khai hoạt động thí điểm bộ
tiêu chí Phòng, chống bạo lực gia đình và “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu
mẫu” trên địa bàn.
3. Các Thôn:
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- Chỉ đạo lồng ghép Bộ tiêu chí trong hoạt động của Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lồng ghép nội dung tiêu chí vào quy
ước của gia đình, dòng họ, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Tổ chức
phát động các hộ gia đình đăng ký (hoặc cam kết) thực hiện nội dung Bộ tiêu chí
gắn với thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát
thanh cơ sở, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, sinh hoạt… để Nhân dân
biết và thực hiện Bộ tiêu chí.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Từ nguồn ngân sách tỉ nh (đối với mô hì nh thí điểm ), ngân sách huyện, xã
và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thành lập “ Câu lạc bộ
phòng, chống bạo lực gia đình” và Câu Lạc bộ “Gia đình 5 có - nông thôn mới
kiểu mẫu” trên địa bàn xã./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (để b/c);
- Hội LHPN huyện (p/h);
- Phòng VHTT;
- UBND xã;
- Lưu: VT, VH;
- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Chiến
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