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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016
Thực hiện Văn bản số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 2016
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc
tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; Văn bản số 546/UBND-VX1 ngày 23/02/2016
của UBND tỉnh Phú Thọ V/v Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20 tháng 3 năm 2016.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ hướng dẫn nội dung cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1. Mục đích
Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp,
ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa Ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có những hoạt động thiết thực, cụ thể, góp
phần xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20
tháng 3 nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác gia đình, về phòng
chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát
triển bền vững góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây
dựng đời sống văn hóa ” và chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong
phú, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh,
điều kiện của từng địa phương, tránh phô trương hình thức.
- Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về truyền
thống đạo lý của gia đình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình và công tác
phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2016.
II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề: " Yêu thương và chia sẻ".
2. Các khẩu hiệu chính:
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!
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- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!
- Hãy xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT
ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2016:

1. Nội dung và hình thức:
a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Nội dung tuyên truyền:
+ Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của
Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
+ Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
+ Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh
phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình,
vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có
hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang,
chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.
b) Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin
cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi
công cộng, nơi đông dân cư.
2. Thời gian
Tổ chức hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày
10-20/3/2016.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế
Hạnh phúc. Tiếp tục tuyên truyền triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình,
Nghị định của Chính phủ và các văn bản triển khai của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND
tỉnh về công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; xây
dựng gia đình văn hoá.
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở triển khai công tác thông tin,
tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ phục vụ nhân dân ở cơ sở; Đôn
đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động; Tổng hợp,
báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
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2. Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh:
- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Panô, áp phích, băng zôn,
tranh cổ động, xây dựng và dàn dựng kịch mục tổ chức cho đội Thông tin lưu
động đi tuyên truyền, biểu diễn phục vụ cơ sở với các chương trình chuyên đề
hoặc lồng ghép về chủ đề gia đình. Nội dung tuyên truyền bám sát chủ đề: “Yêu
thương và chia sẻ”.
3. Các đơn vị:
- Đoàn nghệ thuật Chèo, Đoàn Kịch nói tăng cường lồng ghép các chương
trình tuyên truyền văn nghệ biểu diễn phục vụ nhân dân ở cơ sở, chú trọng các
xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Lưu ý nội dung tuyên truyền
trong các chương trình biểu diễn.
- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức lồng ghép chiếu bóng
lưu động ở cơ sở với chủ đề về hạnh phúc.
- Thư viện tỉnh tăng cường công tác phục vụ bạn đọc, công tác luân chuyển
sách cho cơ sở, xây dựng thư mục chuyên đề về công tác giáo dục trong gia
đình.
4. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị, thành:
Phòng Văn hoá thông tin căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể chủ
động tham mưu cho UBND huyện, thị, thành chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các
hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 đảm bảo chất lượng, hiệu
quả:
- Hướng dẫn Ban Văn hoá thông tin xã, phường, thị trấn tổ chức thông
tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ thống panô, áp phích, băng zôn;
tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam
nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở cơ quan, trường
học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.
- Vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các gia
đình tham gia, thực hiện hoạt động từ thiện, yêu thương - chia sẻ, thăm hỏi, giúp
đỡ tới các gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc, miền núi.
- Tổ chức chương trình văn hoá, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục,
thể thao, thăm quan, du lịch, vui chơi giải trí cho đối tượng người cao tuổi, phụ
nữ và trẻ em...
- Tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi nam nữ thanh niên theo quy định
đảm bảo văn minh, tiết kiệm; tổ chức lễ mừng thọ các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu
biểu hạnh phúc bền vững.
- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn chủ đề về 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...).
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- Tổ chức cuộc thi, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách có chủ đề về hạnh
phúc gia đình.
Căn cứ nội dung hướng dẫn này các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc
Sở; phòng Văn hoá và thông tin các huyện, thành, thị triển khai thực hiện và
tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày
05/4/2016 (qua Phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình, e-mail:
mainguyen871@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận
- UBND tỉnh (B/c);
- Vụ Gia đình ( Bộ VHTTDL);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VP Sở, TTVHTT, Đoàn NT Chèo, Đoàn Kịch, TTPHP&CB, TV;
- Phòng VHTT các huyện, thành, thị (T/h);
- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ (M40b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Bá Khiêm
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UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016
(Ban hành theo Hướng dẫn số 03/SVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 02 năm 2016
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là
Ngày Quốc tế hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam
kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng
xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Ngày hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ
nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số
hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường,
chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy
thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của
thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc
gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu
về Ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới
có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn
thế giới, và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.
Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, vì
đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong
ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – là biểu tượng cho sự cần bằng, hài
hòa của vũ trụ. Do đó, ngày 20 tháng 3 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền
tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến
hạnh phúc.
Liên hợp quốc đã tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên vào 20/3/2013
với thông điệp chính được phát động trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh
phúc”. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon: “Ngày Quốc tế Hạnh
phúc đầu tiên cho chúng ta cơ hội để tăng cường cam kết nhằm thúc đẩy quá trình
phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại, cũng như làm mới lại các cam kết
của chúng ta để giúp đỡ những người khác. Khi chúng ta đóng góp cho lợi ích
chung, chúng ta cũng làm giàu cho chính mình. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc
và giúp chúng ta xây dựng được tương lai như chính chúng ta mong muốn”.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã gửi đi
thông điệp, trong đó ông đã nhấn mạnh “Đối với mỗi người khác nhau, hạnh phúc
có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều công nhận rằng
hạnh phúc nghĩa là làm việc để chấm dứt xung đột, nghèo đói và các điều kiện
không may khác và rất nhiều đồng loại của chúng ta hiện đang phải sống trong
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các điều kiện đó. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm cũng không phải là
điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khao khát sâu xa của mọi thành viên trong gia đình
nhân loại. Hạnh phúc không nên từ chối một ai và phải là của tất cả mọi người.
Khát vọng này ẩn chứa trong cam kết của Hiến chương Liên hợp quốc để thúc
đẩy hòa bình, công bằng, nhân quyền, tiến bộ xã hội và mức sống được cải thiện”.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2015, thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp
quốc tiếp tục được tuyên truyền đi khắp thế giới: “...Theo đuổi hạnh phúc là một
nhiệm vụ nghiêm túc. Đem lại hạnh phúc cho ttoanf thể gia đình nhân loại là một
trong những mục tiêu chính của Liên Hợp Quốc . Hoà bình, thịnh vượng , nhân
phẩm cho tất cả mọi người – đây là những gì chúng ta tìm kiếm. Chúng ta muốn
mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều được tận hưởng tất cả các quyền con người
của mình. Chúng ta nuốn tất cả các Quốc gia biết đến hạnh phúc của hoà bình.
Chúng ta muốn mọi người và hành tinh của chúng ta được ban phước với sự phát
triển bền vững và tránh được những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những gì khiến chúng ta hạnh phúc. Và
chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để làm cho thế giới trở thành một nơi hạn phúc
hơn”.
2. Hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 của Việt Nam
thời gian qua:
Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do
Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp,
ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó
có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh
phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành,
các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước đối với cá hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Vào ngày này,
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới
toàn thể nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng đã khẳng định, kể từ ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước dân chủ công
nông đầu tiên ở Đông Nam Á, quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau này
là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn gắn chặt với tiêu ngữ: “Độc lập Tự do - Hạnh phúc”. Độc lập là tiền đề của tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tự do,
hạnh phúc của nhân dân là thước đo giá trị, là mục tiêu của độc lập dân tộc , hạnh
phúc của nhân dân chỉ trọn vẹn khi là công dân của một nước Độc lập và có đời
sống vật chất ngày càng đầy đủ, có đời sống tinh thần lành mạnh. Nhân dân phải
là người chủ thực thụ của đất nước và của quá trình phát triển. Mọi người đều có
điều kiện để phát triển toàn diện, hướng tới chân, thiện, mỹ. Đó cũng luôn là mục
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tiêu, là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng và
bảo vệ một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh,
Phó Thủ tướng khẳng định: Nhân dân Việt Nam đã không quản hy sinh, gian khổ
để gìn giữ nền Độc lập của dân tộc mình, kiến thiết đất nước mình và cũng luôn
sẵn lòng chia sẻ, góp sức, đề cao trách nhiệm là một thành viên tích cực của cộng
đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh, đem lại hạnh phúc
cho nhân loại, gìn giữ màu xanh của hành tinh. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh
phúc của Việt Nam là để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết
tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói
nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả
mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh
phúc. Phó Thủ tướng kêu gọi: Để ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực
và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đồng lòng, trách nhiệm, sáng tạo,
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công
tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới các khu vực vùng đồng
bào dân tộc ít người còn nhiều khó khăn, tới các đối tượng chính sách, dễ bị tổn
thương. Hãy cùng nhau kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu
nghĩa của dân tộc Việt Nam: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một
nước phải thương nhau cùng”. Hãy yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình
và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều
giây phút hạnh phúc đích thực!
Năm 2015, Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia
sẻ” được tiếp tục phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan,
ban, ngành, cộng đồng và người dân với nhiều hoạ động phong phú, hấp dẫn,
nhân văn gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ
toàn dân, Ngày thành lập đoàn TNCSHCM, góp phần nâng cao nhận thức của
cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; khích lện các tổ chức, cá
nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc;
chia sẻ, giúp đỡ nhau.
3. Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế
hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016
Chủ đề : “Yêu thương và chia sẻ”
Các khẩu hiệu tuyên truyền chính:
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3!
- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn
minh!
- Hãy tạo ra một môi trường sống , học tập và làm việc hạnh phúc!
(Nguồn tài liệu tuyên truyền do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp)
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