
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc năm 2020 

  
  

Thực hiện Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11 tháng 02 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công 

tác gia đình năm 2020 và Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 08/03/2020 của Ban Chỉ 

đạo Công tác gia đình tỉnh về việc triển khai công tác gia đình tỉnh Hưng Yên năm 

2020; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Câu 

lạc bộ Gia đình hạnh phúc như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

a) Thông qua Hội thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc nhằm nâng cao nhận 

thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của các thành viên câu lạc bộ trong việc thực 

hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình. Phát huy những phong tục, tập 

quán tốt đẹp, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, xóa 

bỏ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. 

b) Hội thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc  nhằm tăng cường các hoạt động 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, phát huy hiệu quả hoạt động của các 

loại hình Câu lạc bộ gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh 

phúc.  

c) Tổ chức Hội thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết 

thực và thu hút đông đảo các CLB gia đình trong tỉnh tham gia. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Nội dung  

a) Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật 

Hôn nhân và Gia đình và các văn bản có liên quan. 

b) Tìm hiểu những kiến thức về nuôi dạy, chăm sóc, ứng xử, gìn giữ hạnh 

phúc gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp 

của gia đình truyền thống trong giai đoạn hiện nay.  

2. Hình thức  

 Tổ chức Hội thi theo hình thức sân khấu hóa, mỗi đội thực hiện 03 phần 

thi, tổng thời gian không quá 25 phút.  
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a) Phần 1: Chào hỏi, giới thiệu về Câu lạc bộ, mục đích, ý nghĩa tham gia 

Hội thi. Yêu cầu giới thiệu ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu (khuyến khích thể hiện 

bằng các hình thức: thơ, ca, hò, vè…). Thời gian tối đa 5 phút. 

b) Phần 2: Phần thi kiến thức và xử lý tình huống. Tìm hiểu nội dung cơ bản 

của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức về gia đình, xây dựng 

gia đình văn hóa. 

Mỗi đội xử lý 01 tình huống về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

Các đội hội ý, cử đại diện đội trả lời. Thời gian tối đa 5 phút. 

c) Phần 3: Thi năng khiếu. Các đội thể hiện năng khiếu thông qua hình thức: 

tiểu phẩm, hát, chèo, hoạt cảnh…. có chủ đề về tôn vinh giá trị gia đình, xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình. Thời gian tối 

đa 15 phút.  

3. Đối tượng tham gia 

Mỗi huyện, thị, thành phố thành lập 01 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mỗi 

đội thi gồm từ 10 người trở lên là thành viên của các CLB phòng chống bạo lực 

gia đình, CLB gia đình phát triển bền vững, CLB gia đình văn hóa….tiêu biểu trên 

địa bàn huyện, thị, thành phố. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Trung tuần tháng 6/2020. 

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.  

(Đường Bạch Đằng, Thành phố Hưng Yên) 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban tổ chức Hội thi trao giải toàn đoàn cho các câu lạc bộ tham gia theo cơ 

cấu: 

- 01 giải Xuất sắc; 

- 03 giải A; 

- 06 giải B. 

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 03 giải phụ gồm: Đội tuyển có màn chào hỏi ấn 

tượng nhất, xử lý tình huống hay nhất và trình diễn năng khiếu xuất sắc nhất. 

V. KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh lấy từ nguồn chi hoạt động không 

thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. 

2.  Các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tập luyện, đi 

lại….cho các đội tham gia Hội thi. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

  Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, Quyết định thành lập Ban 

Giám khảo, Tổ thư ký. Xây dựng nội dung câu hỏi, đáp án trả lời, bảng chấm 



điểm, giấy mời, giấy triệu tập và các văn bản liên quan tới hội thi. Chuẩn bị mọi 

điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

 2. Văn phòng Sở 

 Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình chuẩn bị kinh phí 

phục vụ Hội thi và hướng dẫn phòng chuyên môn có liên quan hoàn thiện chứng 

từ thanh quyết toán theo quy định. 

 3. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

 - Phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị cơ sở vật chất và những trang thiết bị 

cần thiết để phục vụ Hội thi. Cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Ban Giám khảo 

Hội thi. 

 - Cử 01 nhạc công và 02 nữ cán bộ mặc áo dài truyền thống làm công tác lễ 

tân phục vụ Hội thi. 

 4. Nhà hát Chèo 

 - Yêu cầu Nhà hát Chèo cử 01 nghệ sỹ có kinh nghiệm tham gia Ban Giám 

khảo; 03 diễn viên thể hiện tình huống trong Hội thi và bố trí tiết mục văn nghệ 

đầu giờ (15 phút). 

 - Chuẩn bị máy phát điện dự phòng, bố trí micro không dây cài áo và âm 

thanh phục vụ Hội thi, đồng thời cử cán bộ tham gia chỉ đạo dàn âm thanh, loa 

máy phục vụ Hội thi. 

 5. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố 

  Lựa chọn và lập danh sách đội tham gia (theo mẫu gửi kèm) gửi về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) và đồng thời 

gửi file mềm qua địa chỉ email: phongnsvhhy@gmail.com trước ngày 10/6/2020. 

Căn cứ Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các phòng, ban, 

đơn vị liên quan, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ông Nguyễn Duy Hưng, PCT UBND tỉnh,   

Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đào Mạnh Huân 

 

 

 

 

 

mailto:phongnsvhhy@gmail.com


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN….. 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ  

THAM GIA HỘI THI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 

 

Stt Họ và Tên Địa chỉ Ghi chú 
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NGƯỜI LẬP 

……,ngày    tháng   năm 2020 

LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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