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Ha Nôi, ngày 01-/tháng4 nàm 2019 

QUYET DINH 
IT A A 

Ban hinh Ke hoch hot dng nam 2019 thu9c "Be an Tuyen truyen, 
'/ giao duc dao due, 1i sng trong gia dlnh Viêt Nam gia doan 2010-2020" 

y 

BQ TRI1NG BQ VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH 

Can ci.r Nghi djnh s 79/2017/ND-CP ngày 17 tháng7 nãm 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyén han  và co câu to chc cüa Bô 
Van hóa, The thao va Du ljch; 

Can cü Quyet djnh so 3391/QD-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 nãm 2009 
7 A 7 A - A A A A - A 

cua B9 truong B9 Van hoa, The thao va Du 11ch ye vice phe duyçt De an 
Tuyên truyên, giao due dao due, lOi sOng trong gia dinE Viêt Nam giai doan /' 

2010-2020"; 
Can cir Quyt dnh s 19/QD-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 nãm 2019 cüa ., . 

Bô trithng B Van hóa, The thao và Du ljch ban hành kê hoch cong tác nãm 
2019 ciaVuGiadmnh; 

Can cir Quyet djnh so 1198/QD-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 nãm 2019 cüa 
B truóTig B Van hóa, The thao và Du ljch ban hành ké hoach triên khai 
kinh phi thc hin các nhim vii nãm 2019 cña Vi Gia dmnh; 

Xét dê nghj cüa V truO'ng Vi,i Gia dInh, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach boat dng nãrn 2019 
thuc "Dê an Tuyên truyên, giáo dic dao  dirc, lOi song trong gia dInh Vit Nam 
giai doan  20 10-2020" (sau day viêt tat là Dê an). 

Biêu 2. Giao Yii Gia dInh chü trI, phôi hqp vth các &m vj lien quan 
triên khai thrc hin Kê hoach hoat dng nãm 2019 thuc Dê an. 

Kinh phi thirc hin hoat  dng  tai  Trung uang trIch tr nguôn sir nghip 
Gia dInh nàm 2019 cap qua Van phông B Van boa, The thao và Du ljch; 

Kinh phi thrc hin boat  dng  tai  dja phuong tr nguôn ngân sách cüa các 
dja phuong. 

Biêu 3. Chánh Van phông B, Vi tru&ng Vii Kê hoach Tài chInh, 
Vi trung Vii Gia dInE và Thu tru&ng các co quan, don vj lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyet djnh này.I.. 

Noinhn: 
-Nhi.rDieu3; 
- B tnróng (de báo cco); 
- Thir tnrông Trtnh Thj ThUy; 
- S& VHTTDL, So' VHTT các tinh, TP trirc thuic TW; 
- Liju: VT, GD.NTH.80. 

S: ,fdi/QD-BVHTTDL 



BQ VAN HOAI  iii ThAO VA DU LIH CONG HOA xA HO! cH NGIIIA VIT NAM 
 Bic 1p - Ttr do - Hnh phüc 

KE HO1CH 
.,' , Thi.rc hien cac hot d9ng nam 2019 thuQc Be an Tuyen truyen, 

giáo diic do dfrc, lôî song tronggia dInh Vit Nam giai don 2010-2020" 
(Ban hành theo Quyet djnh so 1273/QD-BVHTTDL ngày 04/4/2019 

cia Bç5 trudiig B Van hóa, The thao và Du ljch,) 

Th,rc hin Quyt djnh s 339 1/QD-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 nãm 
2009 cüa B trtr&ng B Van hóa, The thao và Du ljch ye vic phê duyt "Dé an 
Tuyên truyén, giáo diic do dirc, lôi song trong gia dInh Vit Nam giai don 
20 10-2020"; Bô Van hóa, The thao và Du ljch xây drng Kê ho?ch  thirc hiên 
ho.t dng nãm 2019 thuc "Dê an Tuyên truyên, giáo di,ic dao  dirc, lôi sang 
trong gia dmnh Vit Nam giai doan 20 10-2020" (Dê an), cii the nhu sau: 

I. HOT DQNG TiJ TRUNG I1iNG 

1. Nâng cao náng lijc cho di ngü can b thrc hin B an 

- Ni dung và phuong thirc thçrc hin: Nâng cao nãng 1rc di ngü can bô 
thirc hin Dê an Trung uong và cap tinh duçic lông ghép trong các chuang trInh 
bôi disOrig kiên thc chuyên môn, nghip v ye cong tác gia dlnh và phOng, 
chong bo 1rc gia dInh do B Van boa, The thao và Du ljch tO chirc nãm 2019. 

- Thai gian thrc hin: Qu 2 näm 2019. 

- Kinh phi thçrc hin: Ngun sir nghip Gia dInh nãm 2019 cp qua 
Van phOng B Van hóa, The thao và Du ljch. 

2. Buy trI, phát triên hoyt dng tuyên truyên, giáo dtic  trên các 
phtrong tin truyên thông di chüng và hirong dan 1ng ghép trong các 
hot dng ti cong dông 

- Ni dung và phucmg thi'rc thrc hin: 

+ Tiêp tc phi hcip vài các c quan, don vj lien quan duy trI, phát trin 
chuyên miic tuyên truyên ye gia dInh và phông, chông bo 1irc gia dInh trên cac 
phuong tin truyên thông dlai  chng nhäm dam bão các thông tin ye chii tnrang 
cüa Dâng, pháp 1ut ciia Nba nrnic tói duqc vói mci dôi tuqng, däc biêt lâ 
dông bào vüng sâu, vng xa, vüng khO khãn. 

+ Huàng dn các da phuong 1ng ghép ni dung tuyên truyn, giáo duc 
do drc, lôi song trong gia dInh, phOng, chong bo lc gia dInh trong các 
hot dng tai  cong dông và thông qua h thông dài truyên thanh co' s. 

- Thi gian thirc hin: Qu 2 den Qu 4 nm 2019. 
- Kinh phi thirc hin: Nguôn sir nghip Gia dInh nãm 2019 cap qua 

Van phOng Bô Van hóa, The thao và Du ljch. 



II. HOAT BONG TAI BIA PHIIUNG 

1. Tp hun, nãng cao näng lirc di ngü can b thyc hin B an. 

- Nii dung và phuong thirc thirc hin: Trin khai các hoat dng tp hun 
nãng cao nãng lirc di ngü can b thirc hin cong tác gia dInh tai  dja phuong 
theo huóng dn cüa B Van hóa, The thao và Du ljch, d,c bit u'u tiên dôi ngQ 
can b tai  co s&. 

- Th?ri gian thc hin: Närn 2019. 

- Kinh phi thrc hin: Ngan sách dja phuung. 

2. Xây diyng, nhãn bàn các tài Iiu tuyên truyn, giáo diic. 

- N)i dung và phuong thirc thirc hin: 

+ Biên soan các tài 1iu bi dirO'ng, tuyên truyn, giáo diic phü hop vó'i 
diu kin, dc thU cUa dja phuong. 

+ Nhân bàn các tài 1iu bi throng, tuyên truyn, giáo diic do B Van hóa, 
Th thao và Du ljch cung cap. 

- Thai gian thc hin: Näm 2019. 

- Kinh phi thre hin: Ngan sách dja phucing. 

3. Ti chfrc các hot dng tuyên truyn, giáo diic ti d!a  phu'rng. 

- Ni dung và phuong thirc thirc hin: 

+ Duy trI, phát trin các boat dng tuyên truyn, giáo dyc tren 
phucrng tin truyên thông dai  chUng  tai  dja phuong, dc bit iru tiên vic 
tuyên truyên trên h thông dài truyên thanh x1phuèng. 

+ Tang cung các hoat dng tuyên truyn, giáo due tai Co s. 

+ Tip ti,ic duy trI và nhân rng vic 1ng ghép tuyen truyn, giáo duc 
dao düc, lôi song gia dInh trong các cuc sinE hoat  thônl api to dan ph. 

- Th?ii gian thirc hin: Nãm 2019. 

- Kinh phi thirc hin: Ngân sách dja phuong. 

III. TO CHU'C THIJ'C HIN 

1. Vi Gia dInh, B Van hóa, Th thao và Du ljch 

- Xây drng k hoach và các van bàn huóng d.n thirc hin cac hoat  dng 
nãm 2019 thuc "Be an Tuyên truyên, giáo diic dlao  di.rc, lôi song trong gia dInh 
Vit Nam, giai dio?n 20 10-2020". 

- Phi hçip vói CC co quan, don vj lien quan xây drng ni dung 
tuyên truyên, 1p dr toán kinh phI và to chUc thrc hin cac hoat dng cap 
Trung uong dam bào tiên d và chat lucrng hot dng. 

2. S Van hóa, Th thao và Du lich;  S& van hóa, Th thao các tinh, 
thành ph6 trirc thuc Trung lro'ng 

- Can ctr K hoach cUa B Vänhóa, Th thao và Du flch, xay dmg và 
to chUc thi,rc hin ké hoach  triên khai Be an tai  dja phucmg. 



- Tang cung các hot dng phi hçip tai  dja phuang d nâng cao hiu qua 
thuc hiên Dê an. 

Trên day là k hoch thrc hin các boat  dng trong näm 2019 thuc 
"Dê an Tuyên truyên, giáo diic dao  due, Iôi song trong gia dInh Vit Nam 
giai doan  2010-2020", Bô Van boa, The thao và Du 1ch yêu câu các ca quan, 
don vi lien quan trién khai thirc hin dam bào hiu qua và dung tiên 

Trnh Thi Thüy 
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