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     KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”  

năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình”; 

Căn cứ Công văn số 3258/UBND-KGVX ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh về chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; 

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình  năm 2021;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm 

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy 

các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam; tập 

trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực 

làm việc, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng ứng xử trong gia đình 

để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong 

gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành 

viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình. Qua đó, góp phần xây dựng 

gia đình các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh thật sự là tổ ấm 

của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần tích cực cho sự 

nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa và luôn gắn kết 

chặt chẽ đến công tác phối hợp giữa các đoàn thể, đơn vị liên quan; các cơ quan 

thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đến việc triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình” năm 2021.  
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- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về tiêu chí 

ứng xử trong gia đình; tăng cường phản ánh những biểu hiện xuống cấp về các 

giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo tính hiệu quả của 

việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí; rút kinh nghiệm và nhân rộng triển khai 

trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo. 

II. PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI  

- Tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử 

trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền 

thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia 

sẻ…giữa các thành viên trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện thí điểm tại xã Thanh Phú thị xã Bình Long và xã 

Minh Thành huyện Chơn Thành. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tiêu chí ứng xử chung 

- Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích 

của nhau.       

- Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia 

đình. 

- Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau. 

- Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó 

khăn, hoạn nạn. 

2. Các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình 

2.1. Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy; nghĩa tình 

a) Đối tượng áp dụng:     

Vợ chồng được pháp luật công nhận (theo quy định tại khoản 1 Điều 2 

và khoản 1 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13).   

b) Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

- Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, không thay đổi; 

- Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, 

đóng góp tài chính gia đình; 

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hòa nhã với 

nhau. 

2.2. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; 

yêu thương  

a) Đối tượng áp dụng:    
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- Cha mẹ bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ 

vợ, cha mẹ chồng;   

- Ông bà bao gồm: ông bà nội, ông bà ngoại. 

b) Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, 

lời nói; 

- Quan tâm, chăm sóc con cháu khi còn nhỏ; trao truyền các giá trị 

truyền thống, kinh nghiệm sống cho con, cháu; giáo dục, động viên con cháu 

giữ gìn nền nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha thiết giữa các thành viên 

trong gia đình.  

2.3. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; lễ 

phép 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Con bao gồm: con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, 

con rể. 

- Cháu bao gồm: cháu nội, cháu ngoại. 

b) Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

- Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, 

giúp đỡ cha mẹ, ông bà; 

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha 

mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. 

2.4. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận; chia sẻ 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, 

em cùng mẹ khác cha. 

- Anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha 

khác mẹ, cùng mẹ khác cha. 

b) Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể: 

- Anh, chị, em tôn trọng, khuyên bảo nhau điều hay, lẽ phải;   

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị; 

- Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ 

nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.           

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Khảo sát, thu thập thông tin và chọn địa bàn triển khai Bộ tiêu chí 

- Thu thập một số thông tin cơ bản về điều kiện kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, phong tục, tập quán, nhu cầu của người dân và thực trạng bạo lực 

gia đình trên địa bàn xã. 
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- Thành lập Ban quản lý Mô hình điểm Bộ tiêu chí của thôn, ấp. Trong 

trường hợp các thôn, ấp đã thành lập Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 

Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thì các Câu 

lạc bộ này sẽ kiêm nhiệm tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.  

2. Tập huấn cho đội ngũ Ban quản lý thí điểm Bộ tiêu chí 

- Địa điểm tập huấn: Hội trường UBND xã được chọn thí điểm. 

- Thời gian: Dự kiến trong quý IV năm 2021. 

- Giảng viên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Đối tượng tập huấn: 

+ Cấp xã: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã; Công chức văn hóa - xã hội UBND xã,  Trưởng/phó 

các ban, ngành, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến 

binh, Công đoàn cơ sở xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Y tế, Tư pháp, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

+ Ở thôn, ấp: Trưởng Ban điều hành thôn, ấp, Ban Công tác Mặt trận, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông 

dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Chiến binh, Công an viên; cán bộ y tế thôn; 

Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền bám sát Bộ tiêu chí được nêu 

trong Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; 

kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo 

đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu 

thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy 

định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia 

đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao 

tuổi và các văn bản liên quan khác. 

- Phương thức thực hiện:  

+ Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan báo, đài tại địa 

phương xây dựng các tin, bài, phóng sự, xây dựng các chuyên đề về các giá trị 

truyền thống tốt đẹp trong gia đình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của các xã được triển khai thí điểm. 

+ Tuyên truyền bằng hình thức thông tin cổ động, băng rôn, pa nô, áp 

phích…  

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2021. 

4. Tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt thôn, ấp 
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- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, giáo dục các nội dung trong bộ 

tài liệu (sổ tay, tờ gấp…) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân bản và 

phân phát trên cơ sở tài liệu mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phương thức thực hiện: Căn cứ vào Bộ tài liệu tuyên truyền của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn các 

nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với địa bàn triển khai thí điểm để 

lồng ghép tuyên truyền, phổ biến thông qua các buổi họp, sinh hoạt thôn, ấp. 

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2021. 

5. Tài liệu phục vụ tuyên truyền, giáo dục 

Phương thức thực hiện: Căn cứ vào Bộ tài liệu tuyên truyền của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân bản và phát 

hành tới thôn, ấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí. 

6. Kiểm tra, giám sát 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 

các xã tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện lồng ghép vào 

hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình, Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức 

tập huấn; nhân bản, phân phát tờ gấp, được bố trí từ nguồn kinh phí công tác 

gia đình năm 2021. 

- Kinh phí hoạt động tuyên truyền, quản lý tại các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan thực hiện theo phân cấp ngân sách. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chuẩn bị nội dung tập huấn cho 02 xã được chọn triển khai xây dựng 

thí điểm; 

- In ấn và cung cấp tài liệu để triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ở địa phương; 

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện triển khai thí điểm 

Bộ tiêu chí; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thí điểm Bộ 

tiêu chí (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Công 

tác gia đình, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”); 

- Đảm bảo phương tiện đi, về cho cán bộ làm nhiệm vụ triển khai thí 

điểm Bộ tiêu chí tại cơ sở. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Hướng dẫn cho các tổ chức thành viên, nhất là đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội với các hoạt động thiết thực tăng cường tuyên truyền về “Bộ tiêu chí 
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ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình 

hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương 

chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia 

đình.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức phù hợp 

như: tuyên truyền trên bản tin nội bộ, website của đơn vị, tổ chức tuyên truyền 

trực tiếp,… 

- Cử 01 cán bộ lãnh đạo cấp phòng tham gia giảng bài các lớp tập huấn 

triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. 

3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn nội dung, hình 

thức tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” phù hợp như: tuyên 

truyền trên bản tin nội bộ, website của đơn vị, tổ chức tuyên truyền trực tiếp.  

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tăng cường tuyên truyền về 

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây 

dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia 

đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên 

trong gia đình. 

- Cử 01 cán bộ lãnh đạo cấp phòng tham gia giảng bài các lớp tập huấn 

triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. 

4. Đề nghị Sở Y tế, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh 

Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn nội dung, hình 

thức tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” phù hợp như: tuyên 

truyền trên bản tin nội bộ, website của đơn vị, tổ chức tuyên truyền trực tiếp.  

- Thực hiện chỉ đạo tuyến cho các đơn vị cấp huyện, xã phối hợp với 

ngành Văn hóa trong việc tăng cường tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh 

phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung 

thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Thường trực 

UBMTTQVN, Đài Truyền thanh, Truyền hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng 

cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” 

hàng năm. 

- Tùy tình hình của đơn vị, tổ chức nhân bản, phân phối tài liệu tuyên 

truyền, xây dựng pa nô, áp phích tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình” đến các ngành, các địa phương. 



7 

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long, huyện Chơn 

Thành 

Tham mưu tổ chức, triển khai, thực hiện Mô hình điểm của tỉnh về thí 

điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại địa phương: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Văn hóa xã nơi có triển khai xây dựng Bộ 

tiêu chí ban hành Kế hoạch hoạt động; Quyết định thành lập và ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban quản lý thí điểm Bộ tiêu chí (Trong trường hợp các 

thôn, ấp chưa thành lập Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững hoặc Câu lạc bộ 

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình). 

- Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát các hoạt động của 

địa phương triển khai thí điểm; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ về kết quả 

hoạt động của địa phương thí điểm Bộ tiêu chí; 

- Hướng dẫn các xã đã triển khai thí điểm Bộ tiêu chí duy trì các hoạt 

động trong những năm tiếp theo. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình” năm 2021 trên địa bàn tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Các sở, ngành: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao 

tuổi tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

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

- UBND các xã: Thanh Phú (thị xã Bình Long); 

Minh Thành (huyện Chơn Thành); 

- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VH(HA). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Vĩnh  
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