
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  385/SYT-VP Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2019 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

năm 2019. 

 

            

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
                                              

Thực hiện Công văn số 784/VP-KGVX ngày 06/3/2019 của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hoạt động về công tác gia đình 
năm 2019. Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã có Kế hoạch số 
29/BC-BCĐ ngày 08/3/2019 về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc 20/3 năm 2019.  

Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019:   

- Chủ đề:  “Yêu thương và chia sẻ” 

- Khẩu hiệu: 

+ 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. 

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với 
lĩnh vực của các đơn vị và địa phương. 

Tập trung các hoạt động cao điểm nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc từ ngày 
10-20/3/2019. 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; tổ chức, cá nhân, gia 
đình về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây 
dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Hưởng ứng hoạt động nhân 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019, căn cứ vào chức năng nghiệm vụ và 
tình hình thực tế của đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai, 
tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019 
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Y tế đề nghị các 
đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền 

`1.1. Nội dung tuyên truyền: 

- Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của 
Liên Hợp quốc; chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm. 



- 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. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 

Treo băng rôn, khẩu hiệu các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3/2019 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

2. Tổ chức các hoạt động khác 

- Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá 
nhân, gia đình, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao .  

- Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc 
cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc nghề nghiệp…). 

- Các đơn vị, cá nhân cung cấp và cập nhật những thông tin về gia đình 
trên trang Website: http://giadinh.bvhttdl.gov.vn/ 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và báo cáo kết 
quả thực hiện gửi Sở Y tế, đồng thời gửi báo cáo qua email: 
hthieu@langson.gov.vn hoặc vpsytls@gmail.com trước ngày 08/4/2019 để tổng 
hợp báo cáo Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên (t/h);                                                                                
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng thuộc Sở;           
- Lưu VT.            
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 Nguyễn Thế Toàn 

 

 

 

 

                       


