Kế hoạch trên nhằm triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"
(Bộ tiêu chí). Đồng thời thống nhất về phương thức thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh/thành được chọn thí
điểm, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lào Cai, An Giang, Thừa Thiên - Huế, Yên Bái, Đắk Lắk,
Lâm Đồng, Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Ninh và các tỉnh/thành khác.
Nội dung của kế hoạch gồm: Hoàn thiện, in, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình"; tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí; triển khai các hoạt động tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch chọn thí điểm; tổ chức tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Trong đó, các hoạt động sẽ diễn ra tại 12 tỉnh/thành được chọn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí gồm: Tổ chức
phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6); tuyên truyền
trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm (từ tháng
6 - 10/2019); tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm (từ tháng 6 - 10/2019); kiểm tra, giám
sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.
Theo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: Tiêu chí ứng xử vợ
chồng: Chung thủy; Nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; Yêu
thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; Lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh,
chị, em: Hòa thuận; Chia sẻ.
Với từng tiêu chí cũng có những nội dung cụ thể như Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thuỷ; Nghĩa tình quy
định: Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, không thay đổi; Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong
nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình; Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề
chung, hòa nhã với nhau…
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