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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:  465 /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            An Giang, ngày 26  tháng  02  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện  

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về tổ chức 

hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020, Sở Y tế xây 

dựng kế hoạch hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc trong ngành Y tế cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế trong tỉnh về giá trị các mối quan hệ 

trong gia đình, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 03; tổ chức các hoạt 

động xây dựng gia đình hạnh phúc, nhằm góp phần phát huy truyền thống văn hóa 

tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

2. Việc tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc sâu rộng, hiệu quả 

nhưng tiết kiệm; tránh hình thức. Lồng ghép các vào hoạt động chuyên môn để tổ 

chức, tạo sự lan tỏa, gắn kết với đồng nghiệp và gia đình. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc. 

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị 

văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.  

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục và 

tự giáo dục về gia đình; tích cực phát hiện, phản ánh kịp thời, phê phán những biểu 

hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. 

2. Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2020: “Yêu thương và chia sẻ” 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

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

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, 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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 4. Hình thức, phương pháp 

- Tổ chức các hoạt động như sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, chia sẻ kinh 

nghiệm; các hình thức thi tìm hiểu về lịch sử Ngày Quốc tế Hạnh phúc và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; các hoạt động về xây dựng 

gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. 

- Tuyên truyền về hoạt động có sự tham gia của các thành viên trong gia 

đình, nhất là nam giới về phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”. Tổ chức 

hội thảo, hội nghị về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, 

hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học 

đường trong hoạt động xã hội...). 

- Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, 

gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào miền núi, biên 

giới với tinh thần yêu thương và chia sẻ. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng như: treo băng rôn, khẩu hiệu theo chủ 

đề và thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại trụ sở của đơn vị. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Tổ chức các hoạt động cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 

10/03/2020 đến ngày 20/03/2020. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Các đơn vị triển khai kế hoạch hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo 

tình hình thực tế của đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu xây dựng gia 

đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, cần đảm bảo các nội dung tuyên truyền và thực 

hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trong điều kiện 

đang có dịch bệnh. 

- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB-CC-

VC-NLĐ) tham gia các hoạt động gắn với các sự kiện của ngành, địa phương. 

- Vận động CB-CC-VC-NLĐ tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp 

đỡ đồng nghiệp, gia đình đang gặp khó khăn tại đơn vị, địa phương. 

- Thực hiện báo cáo sau khi triển khai về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế trước 

ngày 31/3/2020. 

V. KINH PHÍ 

Thực hiện việc triển khai trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 

2020 của ngành Y tế./.  

        
Nơi nhận: 

- Sở VHTT và Du lịch (để b/c); 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu:VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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