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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng  

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023 
 
Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SVHTT ngày 01/3/2023 của Sở Văn hóa - Thể 

thao tỉnh Lào Cai về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc; Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 24/2/2023 của UBND huyện về triển 

khai thực hiện “Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình 

mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” và các chương trình 
về gia đình năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU 
1. Chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người” 

2. Các khẩu hiệu chính: 
- 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! 
- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc! 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT 
ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2023 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  
1.1. 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 20/3/2023 (có phụ lục 01 gửi kèm theo). 
- 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. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 
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- Thông qua các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề 
trên cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình huyện, 

Đài truyền thanh xã, thị trấn. 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng 

đồng về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 
20/3/2023 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi 

đông dân cư.  
- Tuyên truyền trên phương tiện xe thông tin lưu động dọc các trục đường 

chính, các cụm dân cư, nơi công cộng.  
2. Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3  
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều 

kiện cụ thể lựa chọn hình thức tuyên tuyền phù hợp, vận động nhân dân, cán bộ, 
chiến sĩ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức 

khỏe, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. 
- Lồng ghép tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với Giải Việt 

dã huyện Si Ma Cai năm 2023 hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023. 
- Ưu tiên lồng ghép các chương trình từ thiện, yêu thương - chia sẻ, thăm 

hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trên tinh thần yêu thương và 

chia sẻ; Vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại 
hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. 

- Tổ chức lễ cưới theo nếp sống văn minh, tiết kiệm cho các cặp đôi nam nữ 
thanh niên; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững.  

- Tổ chức cuộc thi, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim chủ đề 

về hạnh phúc gia đình, yêu thương, chia sẻ. 
3. Thời gian:  

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023, tập 
trung cao điểm từ ngày 10 - 20/3/2023 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Phòng Văn hoá - Thông tin 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng 
ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023. 

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động nhân Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023 của các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa - Thể thao theo quy định. 
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông tổ chức lồng ghép 

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” với Giải Việt dã hưởng ứng Ngày 
Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023; Chỉ đạo đơn vị treo băng zôn, trang trí khánh tiết 
với nội dung: “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - hưởng ứng ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3/202”. 
2. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về chủ đề, 
thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023  tại các trục đường chính trung tâm 

huyện và các cụm xã Cán Cấu, Sín Chéng, khu tập trung đông dân cư. 
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- Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, 
tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động về ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày 

Quốc tế hạnh phúc 20/3 tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.  
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức phát 

động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” với giải Việt dã huyện Si Ma Cai 
hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 

- Đưa chủ đề, khẩu hiệu, nội dung thông điệp và ý nghĩa của Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc lồng ghép vào các chương trình tuyên truyền lưu động theo kế hoạch 

của đơn vị. 
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc. 

3. Các cơ quan, đơn vị 
Treo băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở làm việc theo chủ đề và khẩu hiệu 

trong kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong công nhân viên 
chức lao động, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cán bộ công chức, viên chức 

trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên công tác và cống hiến.  
4. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng và tuyên truyền về Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc; Tổ chức tuyên truyền trên các trạm/cụm loa truyền thanh xã, 

thị trấn, nhà văn hóa thôn, về ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc 20/3/2023; tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT cơ sở 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023. 
- Tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” gắn với hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023. 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, từ thiện, giúp đỡ các cá nhân, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại các thôn, bản, tổ dân phố. 

- Chỉ đạo tổ chức lễ cưới theo nếp sống văn minh, tiết kiệm cho các cặp đôi 
nam nữ thanh niên; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền 

vững. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn 

hoá - Thông tin) trước ngày 25/3/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.Sơn 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH -TT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Đình Hạnh 
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