ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 589 /UBND-VX
Về việc hướng dẫn thực hiện
thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình”

Hồng Ngự, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2.
Căn cứ Công văn số 636/SVHTTDL-QLVH ngày 19 tháng 3 năm 2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn thực
hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Ủy ban nhân dân huyện Hồng
Ngự chọn xã Thường Phước 2 thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình”, quy trình thực hiện gồm các bước như sau:
1. Bước 1: Đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình:
Ủy ban nhân dân xã tiến hành lấy phiếu đăng ký 20 hộ gia đình là thành
viên của 02 CLB “Gia đình phát triển bền vững” trên địa bàn, trong đó:
- 25% phiếu (05 hộ gia đình) do đại diện hộ gia đình thuộc nhóm vợ,
chồng đăng ký (Mẫu phiếu 01A).
- 25% phiếu (05 hộ gia đình) do đại diện hộ gia đình thuộc nhóm cha mẹ,
ông bà đăng ký (Mẫu phiếu 01B).
- 25% phiếu (05 hộ gia đình) do đại diện hộ gia đình thuộc nhóm con,
cháu đăng ký (Mẫu phiếu 01C).
- 25% phiếu (05 hộ gia đình) do đại diện hộ gia đình thuộc nhóm anh,
chị, em đăng ký (Mẫu phiếu 01D).
Thời gian đăng ký: Hoàn thành trong qúy I hằng năm, riêng trong
năm 2020 hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
* Lưu ý:
- Phiếu đăng ký do người hướng dẫn phiếu tiến hành thực hiện tại các hộ
gia đình trên địa bàn thí điểm.
- Phiếu đăng ký được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại hộ gia đình đăng
ký; 01 bản Ủy ban nhân dân cấp xã lưu làm cơ sở đánh việc thực hiện tiêu chí
ứng xử trong gia đình của hộ gia đình đã đăng ký.
- Các hộ gia đình tham gia thí điểm có thành viên gia đình (theo quy
định tại Khoản 16, Điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13).
Thành viên gia đình bao gồm: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng,
mẹ kế; cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi; con riêng của vợ hoặc
chồng; con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác

mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người
cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà
ngoại; cháu nội, cháu ngoại.
2. Bước 2: Tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình:
Xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong thí điểm Bộ tiêu
chí, trong đó có việc giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả việc thực
hiện Bộ tiêu chí. Bộ phiếu gồm 03 mẫu:
- Mẫu số 02: Phiếu tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình của ấp (người lập biểu là Trưởng ấp).
- Mẫu số 03: Phiếu tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình dành cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Bước 3: Đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình:
Xây dựng để thể hiện sự thay đổi, chuyển biến của các thành viên trong
gia đình trong quá trình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, là cơ sở để tiến hành
giám sát và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí. Bộ phiếu gồm 04 mẫu:
- Mẫu phiếu 05A (dành cho đại diện hộ gia đình đã đăng ký phiếu Mẫu
01A thuộc nhóm vợ chồng đánh giá việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia
đình).
- Mẫu phiếu 05B (dành cho đại diện hộ gia đình đã đăng ký phiếu Mẫu
01B thuộc nhóm cha mẹ, ông bà đánh giá việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong
gia đình).
- Mẫu phiếu 05C (dành cho đại diện hộ gia đình đã đăng ký phiếu Mẫu
01C thuộc nhóm con, cháu đánh giá việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia
đình).
- Mẫu phiếu 05D (dành cho đại diện hộ gia đình đã đăng ký phiếu Mẫu
01D thuộc nhóm anh, chị, em đánh giá việc thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia
đình).
Thời gian đánh giá: Hoàn thành trong tháng 10 hàng năm.
4. Bước 4: Tổng hợp đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia
đình:
Do các đơn vị ấp, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo. Bộ phiếu
gồm 02 mẫu:
- Mẫu số 06A: Phiếu tổng hợp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình của khóm, ấp (người lập biểu là trưởng ấp).
- Mẫu số 06B: Phiếu tổng hợp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình dành cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
5. Bước 5: Báo cáo tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí:

Sau khi có kết quả đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, Ủy
ban nhân dân xã Thường Phước 2 báo cáo Ủy ban nhân dân Huyên (qua Phòng
Văn hóa và Thông tin) trước ngày 05/11 hằng năm.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc Ủy ban nhân
dân xã Thường Phước 2 phản ánh về Ủy ban nhân dân Huyên (qua Phòng Văn
hóa và Thông tin) để trao đổi, thống nhất thực hiện.
Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban
nhân dân xã Thường Phước 2 tổ chức thực hiện đúng theo quy định. Định kỳ,
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện và Tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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Mẫu số 01A (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm vợ/chồng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):……….……………...
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã, huyện/thị xã/thành phố):
……………………………………………
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình:..……..người.
4. Loại hình hộ gia đình: Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí:
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên□;
- Dân tộc:…………….…, Tôn giáo: ……….………
- Quan hệ với chủ hộ: cha
anh,chị,em □.

□; mẹ □; vợ □; chồng□; con □;

- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS
học trở lên □; Khác (Ghi rõ)……….

cháu

□;

□; THPT □; Cao đẳng □; Đại

- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □,
Doanh nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi
rõ)……....
Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

1

Tiêu chí ứng xử chung của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích
của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia
đình.

a
b

c
d
2
a
b
c

Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó
khăn, hoạn nạn.
Tiêu chí ứng xử vợ chồng:
CHUNG THỦY, NGHĨA TÌNH
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.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01B (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm cha,mẹ
/ông, bà).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………….…………...
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã, huyện/thị xã/thành phố):
……………………………...…………………...
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình:....................người.
4. Loại hình hộ gia đình:Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí:
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên□;
- Dân tộc:…………………, Tôn giáo:………. ……..
- Quan hệ với chủ hộ: cha
anh,chị,em □.

□; mẹ □; vợ □; chồng□; con □;

- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS
học trở lên □; Khác (Ghi rõ):…..….

cháu

□;

□; THPT □; Cao đẳng □; Đại

- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □,
Doanh nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi
rõ)……….
Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

1
a
b
c
d
2
a
b

Tiêu chí ứng xử chung của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích
của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia
đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó
khăn, hoạn nạn.
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.
Quan tâm, chăm sóc con cháu khi con cháu còn nhỏ; trao truyền các
giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động
viên con cháu giữ gìn nền nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha thiết.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01C (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm con/cháu).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã, huyện/thị xã/thành phố):
……………………………………….…...……..
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình:..……..người.
4. Loại hình hộ gia đình:Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí:
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên□;
- Dân tộc:………………., Tôn giáo:………. ……….
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng□; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại học
trở lên □; Khác (Ghi rõ):…...…
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □,
Doanh nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi
rõ)…..…..
Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

1

Tiêu chí ứng xử chung của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích
của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia

a
b

c
d
2
a
b

đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó
khăn, hoạn nạn.
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà:
HIẾU THẢO, LỄ PHÉP
Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn,
giúp đỡ cha mẹ, ông bà.
Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ,
ông bà ốm đau, già yếu.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01D (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm anh/chị/em)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã, huyện/thị xã/thành phố):
…………………………………………....……..
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình:..……..người.
4. Loại hình hộ gia đình:Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí:
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên□;
- Dân tộc:………………, Tôn giáo:……….…. ……
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng□; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại học
trở lên □; Khác (Ghi rõ):.……
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □,
Doanh nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi
rõ)………
Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

1

Tiêu chí ứng xử chung của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích
của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia

a
b

c
d
2
a
b
c

đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó
khăn, hoạn nạn.
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 tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ
nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02 (Dành cho Trưởng Ấp, khóm tổng hợp).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU TỔNG HỢP
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
Ấp (khóm):………………………………….…………
Xã (phường, thị trấn):……...…………………………..
Huyện (thị xã, thành phố):…………………………….
Thông tin về hộ gia đình
Số
Loại
STT Tên
lượng
Địa chỉ
hình
hộ
thành
hộ GĐ
viên
(1)
(2)
(3)
(4)
I
Tổng hợp mẫu phiếu 01A
1
2
…
II
Tổng hợp mẫu phiếu 01B
1
2
…
III Tổng hợp mẫu phiếu 01C
1
2
…
IV Tổng hợp mẫu phiếu 01D

Người đại diện hộ gia đình đăng ký
Quan Trình
Họ Nam
Độ Dân Tôn hệ
độ
tên /nữ
tuổi
tộc giáo với chủ học
hộ
vấn
(5)
(6)
(7)
(8) (9) (10) (11)

Tổng hợp chung:
- Tổng số hộ gia đình đăng ký:………..hộ;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm vợ chồng:………
người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:
………người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm con, cháu:………
người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm anh, chị, em:………
người.
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu)

NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03 (Dành cho UBND cấp xã tổng hợp)
UBND (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,Ngày……..tháng…….năm……..
PHIẾU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
Xã (phường,thị trấn)………………
Huyện (thị xã, thành phố)………………
1. Tổng số hộ gia đình đăng ký:
- Số hộ gia đình 01 thế hệ:………………..hộ.
- Số hộ gia đình 02 thế hệ:…………………hộ.
- Số hộ gia đình 03 thế hệ trở lên:…………hộ.
2. Tổng số người đại diện đăng ký:………người.
2.1. Tổng số người đại diện đăng ký thuộc nhóm vợ chồng:…………
người.
Nhóm
Quan hệ
Độ
tuổi
Dân
tộc
Tôn
giáo
vợ chồng
với chủ hộ
18 40
Chồng vợ
-40 -60

60
trở lên

Trình độ học vấn

Tiểu
Cao
THCS THPT
học
đẳng

Là
Chồng
Kinh Khác Không Có chủ
/vợ
hộ

Cha Con
/mẹ /cháu

Nghề nghiệp
Cán bộ,
Đại
công chức,
học
viên chức,
trở
lực lượng
lên
vũ trang

Doanh
nhân

Nội trợ,
Công
lao
nhân,
động tự
nông dân
do

Khác

2.2. Tổng số người đại diện đăng ký thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:
……người.
Nhóm cha
mẹ, ông bà
Cha
mẹ

Ông
bà

Độ tuổi
18
-40

40
-60

Dân tộc

THCS THPT

Cao
đẳng

Quan hệ
với chủ hộ

60
Là
Chồng Cha Con
trở Kinh Khác Không Có chủ
/vợ /mẹ /cháu
lên
hộ

Trình độ học vấn
Tiểu
học

Tôn
giáo

Nghề nghiệp
Đại học
trở lên

Công
Cán bộ,
Doanh nhân,
công chức,
nhân nông
viên chức
dân

Nội trợ, Kh
lao động ác
tự do

2.3. Tổng số người đại diện đăng ký thuộc nhóm con, cháu:
……………người.
Nhóm
con, cháu

Con

Độ tuổi

Dân tộc

Tôn
giáo

Quan hệ
với chủ hộ

Từ Từ 60
Là
Từ 6Chồng Cha Con
Cháu
18- trở Kinh Khác Không Có chủ
18
/vợ /mẹ /cháu
60
lên
hộ

Trình độ học vấn

Tiểu
Cao Đại học
THCS THPT
học
đẳng trở lên

Nghề nghiệp
Cán bộ,
công
chức,
viên
chức

Doanh
nhân

Công
nhân,
nông
dân

Nội
trợ, lao Khác
động tự
do

2.4. Tổng số người đại diện đăng ký thuộc nhóm anh, chị, em:
…………người.

Nhóm
anh, chị, em
Anh,
chị

Em

Độ tuổi
Từ
6-18

Từ
1860

Dân tộc

Từ
Là
60
Chồng Cha
Kinh Khác Không Có chủ
trở
/vợ /mẹ
hộ
lên

Trình độ học vấn
Tiểu
Cao
THCS THPT
học
đẳng

Tôn giáo

Quan hệ
với chủ hộ

Đại
học
trở
lên

Nghề nghiệp
Cán bộ,
công
Doanh
chức,
nhân
viên
chức

Công
Khá
nhân, Nội trợ, lao
c
nông động tự do
dân

Ghi chú: Ghi rõ số lượng người vào các ô tương ứng.
NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Con
/cháu

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

Mẫu số 05A (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm vợ/chồng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã, huyện/thị xã/thành phố):
………………………………………..…...…….
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình: ………..người.
4. Loại hình hộ gia đình: Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí:
5.1. Là người đã đăng ký:□
5.2. Không phải là người đăng ký:□
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên □;
- Dân tộc:…………………, Tôn giáo:………. …….
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng □; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại
học trở lên □; Khác (Ghi rõ):……
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □, Doanh
nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi rõ)……….
Đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

Đã
đăng
ký

Có
thực
hiện

Không Góp ý
thực
về
hiện
việc
thực

hiện
tiêu
chí
ứng
xử
trong
gia
đình
Cần
thiết
1
a
b
c
d
2
a
b
c

Tiêu chí ứng xử chung
của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi
trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của
nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền
ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết,
quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm,
chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn,
hoạn nạn.
Tiêu chí ứng xử vợ chồng:
CHUNG THỦY, NGHĨA TÌNH
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.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05B (Dành cho đại diện hộ gia đình đăng ký thuộc nhóm cha, mẹ/ông,
bà)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã/phường/ thị trấn, huyện/thị xã, thành
phố):………………….
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình: ……..người.
4. Loại hình hộ gia đình: Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5.Người đại diện hộ gia đình đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí:
5.1. Là người đã đăng ký:□
5.2. Không phải là người đăng ký:□
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ □; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên □;
- Dân tộc:……….………, Tôn giáo:………. ………
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng □; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại
học trở lên □; Khác (Ghi rõ):…….
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □, Doanh
nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi rõ………
Đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

Đã
đăng
ký

Có
thực
hiện

Không Góp ý
thực về việc
hiện thực
hiện
tiêu chí
ứng xử
trong

gia
đình
Cần
thiết
1

Tiêu chí ứng xử chung
của mọi thành viên trong gia đình

a

Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng
danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau.

b

Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang
nhau về mọi mặt trong gia đình.

c

Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết,
quan tâm chăm sóc nhau.

d

Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia
sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn.

2

Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà
với cháu:
GƯƠNG MẪU, YÊU THƯƠNG

a

Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con,
cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói.

b

Quan tâm, chăm sóc con cháu khi con cháu
còn nhỏ; trao truyền các giá trị truyền
thống, kinh nghiệm sống cho con cháu;
giáo dục, động viên con cháu giữ gìn nền
nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha
thiết.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05C (Dành cho đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm con/cháu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã/phường, thị trấn, huyện/thị xã/thành
phố):…………………..
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình: ……..người.
4. Loại hình hộ gia đình: Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5. Người đại diện hộ gia đình đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí:
5.1. Là người đã đăng ký:□
5.2. Không phải là người đăng ký:□
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên □;
- Dân tộc:……………..…, Tôn giáo:………… ……
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng □; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại
học trở lên □; Khác (Ghi rõ):…….
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □, Doanh
nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi rõ)………
Đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:

TT

TIÊU CHÍ

Đã
đăng
ký

Góp ý về
việc thực
Có Không hiện tiêu chí
ứng xử
thực thực
trong gia
hiện
hiện
đình
Cần thiết

1
a
b
c
d
2
a

b

Tiêu chí ứng xử chung
của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi
trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của
nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang
nhau về mọi mặt trong gia đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha
thiết, quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm,
chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn,
hoạn nạn.
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ,
cháu với ông bà:
HIẾU THẢO, LỄ PHÉP
Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động
thể hiện sự kính trọng, biết ơn, giúp đỡ
cha mẹ, ông bà.
Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi
dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông
bà ốm đau, già yếu.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05D (Dành cho đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm anh/chị/em)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
(Tích dấu “X” hoặc ghi vào ô tương ứng)
1. Hộ gia đình (họ tên chủ hộ):………………………
2. Địa chỉ (số nhà, ấp/khóm, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã, thành
phố):…………………..
3. Số lượng thành viên gia đình của hộ gia đình: ……..người.
4. Loại hình hộ gia đình: Một thế hệ □; hai thế hệ □; ba thế hệ trở lên □.
5.Người đại diện hộ gia đình đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí:
5.1. Là người đã đăng ký:□
5.2. Không phải là người đăng ký:□
- Họ và tên: ……………………………;
- Giới tính: Nam □, Nữ□; Độ tuổi: 18-40 □, 40-60 □, 60 trở lên □;
- Dân tộc:…………….…, Tôn giáo:…………. …….
- Quan hệ với chủ hộ: cha □; mẹ □; vợ □; chồng □; con □; cháu □;
anh,chị,em □.
- Trình độ học vấn: Tiểu học □; THCS □; THPT □; Cao đẳng □; Đại
học trở lên □; Khác (Ghi rõ):…….
- Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang □, Doanh
nhân □, Công nhân, nông dân □, Nội trợ, lao động tự do □, Khác (ghi rõ)………
Đánh giá thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình:
TT

TIÊU CHÍ

Đã
đăng
ký

Có
thực
hiện

Không Góp ý
thực về việc
hiện
thực
hiện
tiêu chí
ứng xử
trong

gia đình
Cần
thiết
1
a
b
c
d
2
a
b
c

Tiêu chí ứng xử chung
của mọi thành viên trong gia đình
Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng
danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau.
Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang
nhau về mọi mặt trong gia đình.
Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết,
quan tâm chăm sóc nhau.
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia
sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn.
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 tình cảm hoặc vật
chất lúc vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó
khăn, hoạn nạn.
TM. ẤP (KHÓM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ẫu số 06A (Dành cho Trưởng ấp/khóm tổng hợp).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………., ngày ….. tháng…… năm ……..
PHIẾU TỔNG HỢP
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
Ấp (khóm):…………………………………………….
Xã (phường, thị trấn):……………………………………………………
Huyện (thị xã, thành phố):……………………………..
Tỉnh:……………………………………………………
Hộ gia đình

Là
Họ
Số Loại
Địa chỉ
đại
TT tên
lượng hình hộ
(Số nhà,
diện
chủ
thành gia
tổ/ xóm)
đăng
hộ
viên đình
ký

I Tổng hợp mẫu phiếu 05A
1
2
…
II Tổng hợp mẫu phiếu 05B
1
2

Người đại diện đánh giá

Không
phải là
đại diện
đăng ký

Góp ý
về
việc
thực
hiện
tiêu
Đã
Có Không
chí
đăng thực thực
ứng
ký hiện hiện
xử
trong
gia
đình
Cần
thiết

…
III Tổng hợp mẫu phiếu 05C
1
2
…
IV Tổng hợp mẫu phiếu 05D
1
2
…
Tổng hợp chung:
- Tổng số hộ gia đình đánh giá:………..hộ;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm vợ chồng:………
người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:
………người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm con, cháu:………
người;
- Tổng số người là đại diện hộ gia đình đánh giá thuộc nhóm anh, chị, em:
………người.
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu)

NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06B (Dành cho UBND cấp xã tổng hợp)
UBND (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,Ngày……..tháng…….năm……..
PHIẾU TỔNG HỢP
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
Xã (phường, thị trấn)………………………….…
Huyện (thị xã, thành phố)……..……………...…
Tỉnh………………………………………………..
1. Tổng số hộ gia đình thực hiện đánh giá:……….hộ.
- Số hộ gia đình 01 thế hệ:…………………….hộ.
- Số hộ gia đình 02 thế hệ:……………………..hộ.
- Số hộ gia đình 03 thế hệ trở lên:…………….hộ.
2. Tổng số người đại diện đánh giá:……người.
- Là đại diện đăng ký:………………người.
- Không phải là đại diện đăng ký:…………người.
2.1. Tổng số người đại diện đánh giá thuộc nhóm vợ chồng……
người.

Là đại diện
đăng ký

Không phải
là đại diện
đăng ký

Đã
đăng
ký

Có
thực
hiện

Không
thực hiện

Góp ý về việc thực
hiện tiêu chí ứng xử
trong gia đình
Không
Cần thiết
cần
thiết

2.2. Tổng số người đại diện đánh giá thuộc nhóm cha mẹ, ông bà:
……người.
Là đại diện
đăng ký

Không
phải là đại
diện đăng

Đã
đăng ký

Có
thực
hiện

Không Góp ý về việc thực hiện
thực tiêu chí ứng xử trong
hiện
gia đình

ký

Cần thiết

Không
cần
thiết

2.3. Tổng số người đại diện đánh giá ý thuộc nhóm con, cháu:
……………người.
Là đại diện
đăng ký

Không phải
Không
Đã đăng
Có
là đại diện
thực
ký
thực hiện
đăng ký
hiện

Góp ý về việc thực
hiện tiêu chí ứng xử
trong gia đình
Không
Cần thiết
cần thiết

2.4. Tổng số người đại diện đánh giá thuộc nhóm anh, chị, em:
…………người.
Là đại
diện đăng
ký

Không
phải là
đại diện
đăng ký

Đã đăng
ký

Có
thực hiện

Không
thực
hiện

Góp ý về việc thực
hiện tiêu chí ứng
xử trong gia đình
Không
Cần thiết
cần thiết

Ghi chú: Ghi rõ số lượng người vào các ô tương ứng.
NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

