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Thực hiện Kế hoạch số 3344/KH-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW 

ngày 24/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Căn cứ công văn số 

52/BVHTTDL-GĐ ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Thể thao 27/3 Việt Nam năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thu hút sự quan tâm của xã hội về mục 

đích, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3). 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của Hạnh phúc, vai trò của 

của thể dục, thể thao trong đời sống xã hội; từ đó có hành động thiết thực, tích cực 

rèn luyện thân thể, tăng cường các hoạt động thể thao thường xuyên góp phần nâng 

cao trí lực, thể lực tạo dựng nên các giá trị hạnh phúc trong mỗi con người và cộng 

đồng.  

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thể thao phải tiết kiệm, hiệu 

quả; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, 

THỂ THAO 

1. Tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3  

1.1. Nội dung 

- Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 

- 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. 
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- Gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hình 

hay về các hoạt động vì hạnh phúc, 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  

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, cổng thông 

tin điện tử tuyên truyền nội dung ngày Quốc tế Hạnh phúc. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan như:  Băng rôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin cộng đồng; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức 

tuyên truyền trực quan, kẻ vẽ khẩu hiệu tường tại các thôn, tổ phố để tuyên truyền.  

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc vào nội dung 

sinh hoạt câu lạc bộ tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố để thu hút sự quan tâm, 

hưởng ứng của nhân dân. 

1.3. Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022: “Yêu thương và 

chia sẻ” 

1.4. Khẩu hiệu  

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

- 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! 

1.5. Thời gian: Từ ngày 16/3 - 30/3/2022 

2. Hoạt động thể thao  

2.1. Đối với cấp cơ sở 

- Căn cứ tình hình địa phương lồng ghép các nội dung tuyên truyền và tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 

ngày Thể thao Việt Nam (27/3) năm 2022 đảm bảo các điều kiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 theo quy định. 

2.2. Đối với cấp Sở 

- Tổ chức giải thể thao ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm 03 môn thi 

đấu: Bóng bàn, bóng chuyền hơi và kéo co (Mỗi đơn vị trực thuộc Sở thành lập 01 đoàn 

vận động viên không quá 30 người, danh sách các vận động viên gửi về Sở văn hóa, Thể 

thao và Du lịch qua phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình trước ngày 10/3/2022 

để có căn cứ ban hành điều lệ giải) 

2.3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian dự kiến: Ngày 25/03/2022 
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- Địa điểm: Nhà tập thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Hà Nam (Đường Võ 

Nguyên Giáp, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 

2.4. Hình thức, thể thức thi đấu 

- Hình thức thi đấu: Căn cứ số lượng vận động viên thi đấu, Ban Tổ chức  

quyết định hình thức thi đấu tại cuộc chuyên môn 

- Thể thức thi đấu: Áp dụng các quy định luật thi đấu hiện hành của từng  

môn thi đấu. 

2.5. Khen thưởng: Ban tổ chức trao Huy chương và phần thưởng các giải: 

Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung thi đấu. 

2.6. Đối tượng tham gia: Là công chức, viên chức, người lao động thuộc 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình 

Chủ trì và phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao tham mưu lãnh đạo 

Sở ban hành các văn bản triển khai tổ chức hoạt động tuyên truyền và các hoạt 

động văn hóa, thể thao nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Thể thao Việt 

Nam (27/3) năm 2022. 

Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ sở thực hiện tuyên truyền; Chủ trì, phối hợp 

với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức khai mạc, trao giải 

và bế mạc. 

2. Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở  

Tuyên truyền cổ động trực quan, chăng treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

3. Phòng Quản lý thể dục thể thao 

Chủ trì tham mưu và triển khai các nội dung về chuyên môn các môn thi 

đấu; phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao chuẩn bị cơ 

sở vật chất và các điều kiện đảm bảo công tác tổ chức giải.  

4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức giải theo yêu cầu của Ban 

tổ chức; cử lực lượng trọng tài và cán bộ phục vụ giải; bố trí lực lượng bảo vệ, đảm 

bảo trật tự, an ninh trong suốt quá trình diễn ra giải. 

5. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Tăng cường số lượng, chất lượng các bài về các bài viết tuyên truyền nhân 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Thể thao Việt Nam trên tạp chí của ngành. 
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Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20/3 trên tuyến đường khu vực Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình 

thức kẻ vẽ panô, áp phích, tranh cổ động, chăng treo băng rôn, khẩu hiệu… tại trụ 

sở, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các khu đông 

dân cư trên địa bàn.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng thời lượng 

phát sóng, thường xuyên cung cấp thông tin về gương người tốt, việc tốt trong lĩnh 

vực về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để đăng tải các tin, bài, 

phóng sự tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Thể thao Việt 

Nam (27/3). 

7. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở 

 Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

chủ động chuẩn bị kinh phí, lực lượng vận động viên, lên kế hoạch tập luyện và 

đăng ký tham gia các môn thi đấu đúng thời gian quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Thể thao Việt Nam (27/3) năm 

2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở, 

phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch./. 

  
Nơi nhận: 
- Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;                 (để b/c) 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT,  XDNSVH&GĐ. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng 
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