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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3 năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh  

Kính gửi: 
     - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
     - Các trường THPT, PTDTNT trực thuộc; 
     - Trung tâm GDTX tỉnh.

 
Thực hiện Công văn số 194/CV-BCĐ ngày 20/02/2023 của Ban chỉ đạo công tác 

gia đình về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Phòng GDĐT 
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các hoạt động 
hưởng ứng, cụ thể như sau: 

1. Phổ biến, triển khai thực hiện Công văn số 5953/UBND-KGVX ngày 
12/9/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 về việc tăng 
cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Kế hoạch số 4640/KH-UBND 
ngày 12/8/2020 về Xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc 
ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bản tỉnh; Luật Bình đẳng giới, 
Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Lao động, Luật trẻ em và đặc biệt quan tâm đến 
các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền 
vui chơi, giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông. Phổ biến các chủ trương, 
chính sách, pháp luật và việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

2. Tuyên truyền rộng rãi chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023: 
“Hạnh phúc cho mọi người”. 

3. Sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 
cùng chung tay vì một xã hội hạnh phúc, phồn vinh.

4. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, tập huấn…về các nội dung liên 
quan đến chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023; tuyên truyền về các chính 
sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai 
trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình 
đẳng giới…

 Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới; phòng, chống xâm hại trẻ em …(thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, 
hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao... 
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5. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano tại các khu vực trường học (theo thông điệp 
tại Phụ lục đính kèm công văn).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTCT-HSSV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

Phụ lục 
THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN 

NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 NĂM 2023
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 (Kèm theo Công văn số 194/CV-BCĐ ngày 20 tháng 02 năm 2023
của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Nam)

1. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3! 

2. Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh! 

3. Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc! 

4. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình! 

5. Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên! 

6. Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ! 

7. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc! 

8. Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực! 

9. Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc!
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