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                Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Thực 

hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định (sau đây gọi là Kế hoạch số 52/KH-UBND) và văn bản số 

1686/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 30/12/2022 của sở văn hóa, thể thao và du 

lịch về việc Hướng dẫn đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến 

năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình” theo Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban hành  Kế  hoạch  triển  khai  thực  hiện Chương trình giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và ưu tiên các nguồn lực để thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch về 

công tác gia đình trong tình hình mới, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”giai đoạn 2021-2026, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... 

2. Triển khai đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

gắn với đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa và xét tặng 

danh hiệu Gia đình vănhóa tại địa phương (theo các mẫuphiếu (Mẫu số 01a, Mẫu 

số 01b, Mẫu số 02, Mẫu số 03) gửi kèm tại Phụ lục 1. 

3. Thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biếncác 

nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên hệ thống truyền thanhcơ sở, không  

gian  mạng;  tuyên  truyền  qua các  hình thức cổ động trực quan, truyền thông trực 

tiếp tại cộng đồng, các hội thi, cuộc thi, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và các hình 

thức phù hợp khác... nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt 

Nam(28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo 2 lực gia đình, 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới. 

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình tại địa phương(theo Mẫu số 04 và Mẫu số 06 gửi kèm tại Phụ lục 1) 
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UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua Phòng văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo 

theo quy định./. 
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