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hoạt động nhân ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3 năm 2022 
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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã 

 
Căn cứ Công văn số 249/SVHTT-NSVH&GĐ ngày 23/02/2022 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20/3/2022, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp; UBND các phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Hướng dẫn các địa phương và trực tiếp tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo 

hiệu quả, an toàn, vui tươi và lành mạnh theo đúng chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. 

Thực hiện tuyên truyền, lan tỏa những thông điệp, nội dung hưởng ứng Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc, hướng đến các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trên 

Trang thông tin điện tử thành phố. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thông qua các tin, bài 

viết, phóng sự phản ánh các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, những 

giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ Việt Nam, về giáo dục đời sống gia đình, xây 

dựng khu dân cư văn hóa; Biểu dương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân 

cư văn hóa tiêu biểu; 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. 

- Tuyên truyền cổ động, trực quan tại khu vực trung tâm, các trục đường 

chính các khẩu hiệu ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); chạy chữ cổng chào điện tử, 

phát phóng sự thông qua màn hình Led thành phố ... 

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, các buổi sinh hoạt cộng đồng, hoạt động 

của các loại hình Câu lạc bộ tại cơ sở, nói chuyện chuyên đề về chủ đề hạnh phúc 

(hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, cộng đồng hạnh phúc), 

về xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng sống để xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ 

chức “Ngày Hội Gia đình hạnh phúc” tại các địa bàn dân cư. Các hoạt động phải đảm 

bảo phù hợp, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh, chăng treo khẩu hiệu, băng 

rôn tại khu vực trung tâm, nơi tập trung khu dân cư về ngày Quốc tế Hạnh phúc. 

4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên thành phố 

Thực hiện tuyên truyền các nội dung về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 
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2022 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức 

tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, sự kiện phù hợp đồng thời đảm bảo các yêu 

cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thời gian thực hiện tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022 thực hiện từ ngày 10-25/3/2022 tập trung 

cao điểm từ ngày 15-20/3/2022. 

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả và báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

25/3/2022 

(Gửi kèm Công văn các khẩu hiệu tuyên truyền và bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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CÁC KHẢU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 NĂM 2022! 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-VHTT ngày     /3/2022 của UBND thành phố) 

 

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

- Hãy hành động vì gia đình ấm no, 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! 
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