ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY
DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /HD-BCĐ

Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của BCĐ Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;
Căn cứ Văn bản số 1850/BVHTTDL-GĐ ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
năm 2022, để đảm bảo các hoạt động theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch –
Cơ quan thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
tỉnh Gia Lai ban hành Hướng dẫn Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong
gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan cấp huyện, xã thực hiện các hoạt
động truyền thông về nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình.
2. Triển khai hoạt động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn
với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét, khen
thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương (kèm theo Phụ lục Các mẫu
phiếu và hướng dẫn cách ghi, tổng hợp phiếu).
3. Căn cứ nguồn lực, điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động phù hợp; xây dựng
dự toán kinh phí năm tiếp theo nhằm thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ, và các hoạt
động đã nêu tại Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của BCĐ Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai.
4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (trước ngày 15/11 hàng năm).
(gửi kèm Kế hoạch số 05/KH-BCĐ).
Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh;
- BCĐ Phong trào các huyện, thị xã và thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã
và thành phố;
- Lưu: VT, BCĐ, XDNSVHGĐ, NT.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Văn Hạnh

Phụ lục I
CÁC MẪU PHIẾU
Mẫu số 01a. (Dành cho hộ gia đình lần đầu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình)
CỘNG HÒA XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VTỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày

tháng

năm......

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH NĂM....(1)
Kính gửi (tên khu dân cư) (2):..........................
Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;Kế hoạch
số 05/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai về
việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,
Hộ gia đình (họ và tên người đại diện hộ gia đình) : ....................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................
Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
STT
TIÊU CHÍ
1
Tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá,
a
quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều
kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển
b
của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát
triển đó.
c
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp
d
đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
2
Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình
Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi
a
phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau
b
chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi
dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.
Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập,
c
nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội.
Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định
d
những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.
Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu:
3
Gương mẫu, yêu thương
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Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ,
hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.
Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con
cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống,
chăm sóc bản thân.
Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho
con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống
văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà:
Hiếu thảo, lễ phép
Kính trọng, lê phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu
thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ
và các thành viên trong gia đình.
Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ
và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với
độ tuổi, giới tính.
Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà
khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc
sống.
Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ
Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.
Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.
Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp
đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.
TM. KHU DÂN CƯ XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01 b (Dành cho hộ gia đình tự đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí và đăng ký
thực hiện trong năm tiếp theo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.........tháng......... năm.......
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH NĂM...(1)
Kính gửi (tên khu dân cư) (2): ...........................................
Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kế hoạch
số 05/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của BCĐ Phong trào“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai về
việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,
Hộ gia đình (họ và tên người đại diện hộ gia đình):...............................................
Địa chỉ:.................................................
Tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình
(Căn cứ việc thực hiện các tiêu chí, hộ gia đình lựa chọn đánh dấu (x) vào ô “có” hoặc
“không”):
STT
TIÊU CHÍ
1
Tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm
a
giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo
điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát
b
triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của
sự phát triển đó.
c
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn,
d
giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình
2
Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi
a
phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau
b
chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi
dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.
Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập,
c
nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội.
Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định
d
những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.
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Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu:
Gương mẫu, yêu thương
Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ,
hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.
Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con
cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi
sống, chăm sóc bản thân.
Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho
con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống
văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà:
Hiếu thảo, lễ phép
Kính trọng, lê phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu
thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha
mẹ và các thành viên trong gia đình.
Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha
mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù
hợp với độ tuổi, giới tính.
Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà
khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong
cuộc sống.
Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ
Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.
Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.
Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp
đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Hộ gia đình tiếp tục đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử năm (3):.............................
TM. KHU DÂN CƯ XÁC NHẬN
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên

6
Mẫu số 02 (dành cho Trưởng khu dân cư tổng hợp)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
................, ngày...........tháng..... năm........
PHIẾU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH NĂM...
Khu dân cư (tên thôn/làng/buôn/bôn/tổ dân phố):...................................................
Xã/phường:.....................................................................
Huyện/thị:................................................................
Tỉnh/thành phố:.......................................................................................

NĂM

1
2022
2023
2024
2025

Tổng số hộ
gia đình
trên địa
bàn khu
dân cư
2

Số hộ đăng
Số hộ tự đánh giá
ký thực
thực hiện Bộ tiêu chí
hiện Bộ tiêu
ứng xử trong gia
chí ứng xử
đình (tỉ lệ %)
trong gia
đình (tỉ lệ
Có
Không
%)
3
4
5

Số hộ gia đình thực
hiện Bộ tiêu chí ứng
xử trong gia đình
được đề nghị khen
thưởng danh hiệu gia
đình Văn hóa tiêu
biểu (tỉ lệ %)
6

NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

7
Mẫu số 03 (dành cho UBND cấp xã tổng hợp)
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
................, ngày...........tháng..... năm........

PHIẾU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH NĂM...
Xã/phường/thị trấn:.....................................................................
Huyện/thị xã/thành phố:................................................................
Tỉnh:.......................................................................................

NĂM

1
2022
2023
2024
2025

Số hộ đăng
ký thực
Tổng số hộ
hiện Bộ
gia đình trên
tiêu chí
địa bàn
ứng xử
xã/phường/thị
trong gia
trấn
đình (tỉ lệ
%)
2
3

Số hộ tự đánh giá
thực hiện Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia
đình (tỉ lệ %)
Có

Không

4

5

Số hộ gia đình thực
hiện Bộ tiêu chí ứng
xử trong gia đình
được đề nghị khen
thưởng danh hiệu
gia đình Văn hóa
tiêu biểu (tỉ lệ %)
6

UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

8
Mẫu số 04 (dành cho Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp)
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
................, ngày...........tháng..... năm........

PHIẾU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH NĂM...
Huyện/thị xã/thành phố:................................................................
Tỉnh:.......................................................................................

NĂM

1
2022
2023
2024
2025

Tổng số hộ
gia đình trên
địa bàn
huyện/thị
xã/thành phố
2

Số hộ đăng
ký thực
hiện Bộ
tiêu chí
ứng xử
trong gia
đình (tỉ lệ
%)
3

Số hộ tự đánh giá
thực hiện Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia
đình (tỉ lệ %)
Có

Không

4

5

Số hộ gia đình thực
hiện Bộ tiêu chí ứng
xử trong gia đình
được đề nghị khen
thưởng danh hiệu
gia đình Văn hóa
tiêu biểu (tỉ lệ %)
6

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

9
Mẫu số 05 (dành cho các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình triển khai thực
hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình)
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
................, ngày...........tháng..... năm........

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH NĂM...
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình (gọi tắt là Bộ tiêu chí).
2. Về tổ chức thực hiện triển khai Bộ tiêu chí
* Nêu rõ hình thức, nội dung, kinh phí, thời gian thực hiện, đối tượng, kết quả các
nhiệm vụ:
- Xây dựng/biên soạn/nhân bản tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động
nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí.
- Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí.
- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác triển khai Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha
mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu
nhau.
- Kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Bộ tiêu chí.
- Công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong quá trình triển khai
Bộ tiêu chí.
* Đánh giá, phân tích nguyên nhân (khách quan và chủ quan, thuận lợi và khó
khăn) của kết quả đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm và hướng giải quyết
(trên cơ sở mục đích đã được đề ra trong Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của
BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai).
- Về kết quả đạt được trong việc thực hiện Bộ tiêu chí.
- Về sự chuyển biến trong nhận thức của các hộ gia đình, thành viên trong gia
đình, thể hiện qua các việc sau đây:
+ Nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi thành viên gia
đình và gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.
+ 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.
+ Các vấn đề xã hội của địa bàn cơ sở nói riêng và tỉnh/thành nói chung.
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- Đánh giá hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thê ở địa phương trong
công tác triên khai thực hiện Bộ tiêu chí.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (THỜI GIAN TIẾP THEO)
1. Phương hương nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
2. Đề xuất, kiến nghị.
Các phụ lục kèm theo Báo cáo:
- Phụ lục danh mục các văn bản triển khai Bộ tiêu chí.
- Phiếu tổng hợp tình hình thực hiện Bộ tiêu chí..
- Tư liệu, hình ảnh minh họa (nếu có)./.
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Phụ lục II
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI, TỔNG HỢP PHIẾU
Mẫu số 01a
- Nội dung: Phản ánh thực trạng hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình.
- Thời gian ghi phiếu: Cùng thời gian đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình
văn hóa.
- Cách ghi phiếu:
1. Ghi năm đăng ký thực hiện.
2. Ghi tên khu dân cư (thôn/làng/ấp/bản/tổ dân phố).
Mẫu số 01 b
- Nội dung: Phản ánh thực trạng hộ gia đình tự đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu
chí ứng xử trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình.
- Thời gian ghi phiếu: Cùng thời gian đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình
văn hóa.
- Cách ghi phiếu:
1. Ghi năm đăng ký thực hiện.
2. Ghi tên khu dân cư (thôn/làng/ấp/bản/tổ dân phố).
3. Ghi năm tiếp theo của năm tự đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình.
Mẫu số 02, 03, 04, 05
- Nội dung: Tổng hợp số liệu hộ gia đình đăng ký và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình.
- Thời gian tổng hợp và gửi kèm theo báo cáo:
+ Thời gian tổng hợp: Trước 31/12 hằng năm.
+ Gửi báo cáo: Theo quy định về thời hạn báo cáo năm của Bộ VHTTDL.
- Cách ghi phiếu:
+ Các số liệu tổng hợp theo từng năm, năm thực hiện tổng hợp cần ghi nhắc lại số
liệu tổng hợp của năm trước đó.
+ Cột 3
Ghi rõ số lượng hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Cách tính tỉ lệ %:
Tỉ lệ % số hộ đăng ký thực
= Số hộ đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong
trong gia đình x 100
gia đình
Tổng số hộ gia đình trên địa bàn
+ Cột 4, 5
Ghi rõ số lượng hộ gia đình tự đánh giá kết quả trong năm thực hiện Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình
Cách tính tỉ lệ %:
= Số hộ tự đánh giá có thực hiện
Tỉ lệ % số hộ tự đánh giá có thực hiện
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình x 100
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (cột 4)
Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3)
Tỉ lệ % số hộ tự đánh giá không thực hiện
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (cột 5)

= Số hộ tự đánh giá không thực hiện
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình x 100
Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3)
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+ Cột 6
Ghi rõ số lượng hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
được đề nghị khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu.
Cách tính tỉ lệ %:
Tỉ lệ % hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu = Số hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
chí ứng xử trong gia đình được đề
trong gia đình được đề nghị khen thưởng
nghị khen thưởng danh hiệu gia đình
danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu x 100
Văn hóa tiêu biểu
Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3)

