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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 (Sau đây viết tắt là Kế hoạch số 1964/KH-UBND
của UBND tỉnh Cao Bằng), Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công chức, viên chức,
lao động của Sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình; Đưa
nội dung thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là
một trong những nội dung xuyên suốt trong chương trình công tác của cơ quan
đến năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Góp phần triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1964/KH-UBND của
UBND tỉnh Cao Bằng.
- Đẩy mạnh việc củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách
nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước;
ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; tập trung xây dựng
con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn
hóa lành mạnh.
2. Yêu cầu: Việc tuyên truyền, tổ chức, triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 đảm bảo thường xuyên, kịp
thời, chất lượng và hiệu quả.
II. NỘI DUNG

1. Đối với cơ quan:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật, Chỉ thị, Nghị định, Chiến lược, Quyết
định, Kế hoạch... của Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương,
UBND tỉnh về công tác gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật
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phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời
các văn bản mới nhất về công tác gia đình trên trang thông tin điện tử của Sở;
- Triển khai đến tài khoản cá nhân của công chức, viên chức và người lao
động trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, kết hợp phổ
biến trong các cuộc họp của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các văn
bản chỉ đạo, Đề án về công tác gia đình, các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển
gia đình Việt Nam; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
đến năm 2025 và các văn bản mới về công tác gia đình của Bộ, Tỉnh;
- Triển khai có hiệu quả các nội dung chính trong Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 tại mục II của Kế hoạch số
1964/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng.
- Phối hợp với các Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan tổ chức các
hoạt động truyền thông về gia đình; đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên
truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình, tiêu chí ứng xử trong gia đình; Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, treo băng zôn
trước trụ sở cơ quan nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt
Nam (28/6), Thành hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày
thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) phù hợp với điều
kiện của cơ quan và đạt hiệu quả cao;
- Cử công chức, viên chức tham các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về
công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình của Sở và các đơn vị
trực thuộc;
- Đôn đốc, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; định kỳ
đánh giá báo cáo cấp trên đúng quy định.
2. Đối với công chức, viên chức và người lao động:
- Cập nhật đầy đủ các văn bản hiện hành về công tác gia đình; Nghiên cứu
và thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao
Bằng đến năm 2025; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tạo nguồn
nhân lực tốt cho xã hội;
. - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, là
một tấm gương sáng trong gia đình; Vận động gia đình đăng ký thực hiện Bộ
tiêu chí theo hướng dẫn của cấp trên;
- Tuyên truyền, vận động tới các thành viên trong gia đình và cộng đồng
dân cư nơi cư trú thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; công tác bình đẳng giới; công tác phòng, chống
bạo lực trong gia đình.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai tới công
chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện;
2. Văn phòng Đăng ký Đất đai cập nhật kịp thời Kế hoạch số 1964/KHUBND của UBND tỉnh Cao Bằng các văn bản hiện hành về công tác gia đình,
bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các năm tiếp theo
trên trang thông tin điện tử của Sở;
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện
đúng lộ trình theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo
cáo đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
tại Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực
thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, TT và DL;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (th.hiện);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Văn Riểm

