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gg -TB/VPTU

THÔNG BAO
kin cM dio cüa dng chI Phó Bi thtr Tinh üy
thirc hiçn Chi th! so 06-CT/TW, ngay 24/6/2021 cua Ban Bi thir ye tang ciwng
slr lãnh dio cüa Bang thi vói cong tác xãy drng gia dInh trong tInh hInh moi

Thrc hin Chi thj s 06-CT/TW, ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu ye tang
cu?ng sir lãnh dao cüa Dáng di vâi cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hInh
mâi, dng chI Phó BI thu Tinh üy có kin chi do nhu sau:
1. Giao Ban can sr dãng UBND tinh tham mtru cho Ban Thu&ng vii Tinh üy
xây dung Chucng trInh th1rc hin Chi thi, báo cáo Thuing trrc Tinh üy truóc ngày
30/8/2021.
2. Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy t chirc ph bin, quán trit Chi thj bang cac
hInh thüc phü hçip.
(Kern theo Chi thi s 06-CT/TW, ngày 24/6/202 1 ca Ban BI thu)
Van phông Tinh üy thông báo kin chi &to cüa dng chi Phó BI thu Tinh
üy d Ban can si.r dáng UBND tinh, Ban Tuyên giáo Tinh üy vá các co quan lien
quan triên khai thirc hin.
Noi nhân:
- Thumg trrc Tinhüy, (b/c)
- BCS dãng UBND tinh,
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy,
- Liiu Van phông Tinh üy (TH, L).
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So 06-CT/lW

Ha A'i. ngây 24 tháng 6 nám 2021

CIII THJ
CUABANBITHU'
ye tang cwrng sij lanh do cua Bang
Mi vói cong tác xáy dtrng gia dInh trong tlnh hInh mói

Sau hcm 15 nãm thrc hiên Chi thj s 49-CT/TW cüa Ban BI thu khoá IX
v xày dirng gia dInh thai k' cOng nghip hoá, hin di hoá dt niróc, cOng tác
xãy dmg gia dinh da d?t duçic nhiu kt qua quan tr9ng. Các cp u' dãng, chinh
quy&n, Mt trn T qu6c Vit Nam và doàn the dã xác dnh cong tác xây d%rng
gia dinh là mt trong nhcrng ni dung quan tr9ng trong chuang trInh cong tác.
Nhiu gia dInh dã tip en discic nhng djch vu xâ hi cci ban, ch& Iucng cuc
song ngày càng nâng cao. Kinh t ho gia dInh dA dóng vai trO quan tr9ng trong
thu nhp qu& dan; nhiu ho gia dInh dã n6 lc vuon [en lam giàu chInh dáng.
Bào v, chãm sóc, giáo dic tré em và chãm soc ngu&i cao tuôi trong gia dlnh
ducic coi trpng vá Co nhiu tin b. Binh dàng giâi, quyén tré em, vai trO cüa
ph nU trong gia dInh và xã hi ngày càng &rqc d cao. Chãm lo, vun dip, xáy
dirng, gi0 gin hanh phOc gia dInh là giá trj cao dçp ma mi nguai Vit Nam luOn
quan tam th1rc hin và huàng tôi. Các giá trj chung thu, yêu thucing, chia sé vã
bInh dã.ng trong hOn nhãn luôn duçc coi tr9ng... Nhung thành tim cua cOng tác
xây drng gia dinh dã gop phn tich circ vào qua trmnh phát trin kinh t - xã hi,
xây drng, phát trin van hoá Va COfl ngu&i Vit Nam; thirc hin thành cOng Mc
tiêu Thiên niên k v chãm soc süc khoé bà me và tré so sinh.

Tuy nhiên, mt s cAp üy, chInh quyên, doàn the chua nhn thrc day dü
v vai trO, tAii quan trçng cüa gia dInh vã cong tác xây drng gia dInh. Vic
quán trit và t chrc thirc hin Chi thj s 49-CT/lW cüa Ban BI thu, chmnh
sách, pháp 1ut cüa Nhà nuac v gia dInh có noi cOn thiu dng b. Chi tiêu cüa
gia dInh cho dch vi xa hi co bàn cOn chim ti tr9ng 1&n, nhAt là cho djch vi y
t và giáo djc. Chua quan tam phát huy vai trO cCia cong dng vã dAu tu ngun
hrc cho cong tác xây drng gia dInh. Chua Co giài pháp &ng b, kjp thi dé
phOng ngCra, ngãn chn tác dng tiêu cuc cia co ch thj lnr&ng, 16i song thrc
diing, thông tin tiêu crc trên Internet và mng xä hi tâi gia dinh. Chua xü I
trit d tInh trng b?o 1rc gia dInh, buôn ban phi.i n, xâm hii tmnh dic, sü dung
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lao dông tré em; sr phi hçrp gifla gia dmnh vi nhà tru&ng Va Xâ hi trong djnh
huóng giá tr, giáo duc dao dirc, 16i sng cho gi6i trè con han ché. Vic binh xét,

cong nhn gia dmnh van hoá a nhiu noi cOn hinh thrc...
Gia dInh là tt bào cUa xã hi, noi duy tn nOi ging, mOi trtxo?ng kru giU,
giáo diic, trao truy&n cac giá irj van hoá dan ttc cho các thành viên trong gia
dinh. Xây dirng gia dInh h?nh ph'ác chinh là tio nn tang d xây drng xa hôi

hanh phüc, là vAn d ht süc h tr9ng cüa dan tc ta. Cong tác xãy dung gia dInh
vüa là muc lieu, vCra là dng hrc ciia s,r phát trin bn vtng dAt nuóc.
Nhm dAy m?nh cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hinh mâi, xây thjng
gia dInh no Am, tin b, hnh phüc, van minh theo Nghj quyt Di hi XIII ciia
Dàng, Ban BI thu yêu cAu các cAp u, t chüc dàng. chInh quyn. Mt trn TO

quc và các doàn th 1hirc hin t6t mt s nhim vii, giái pháp 1r9ng tam sau:
1. Tip tic nghiên cru, quán trit chCi trucmg, thrOng li cüa Dàng, chInh
sách, pháp luãt cüa Nba nu&c v cong tác xây dung gia dInh; nhn thrc dung v
vai trO, tAm quan trQng cOa gia dInh và cong tàc xãy dijng gia dinh trong tmnh
hInh m&i. Xác djnh gia dInh là môt trong nhi'tng nhãn t quan tr 9 ng quyêt dinh
sr phát trin bn viThg dAt nuac. Gia dInh là di tuclng tác &ng, thc hin và
thi huang chinh sách phát trin kinh t - xã hti. Xãy drng gia dInh no am, tin
b, h?nh phiic, van minh là nit trong nh&ng ni dung quan tr9ng, yéu can
xuyên su61 cia sv ngbiêp di mài, phát tnién dAt ntrâc.
Các cAp üy, t chtrc dàng phãi thu&ng xuyên lânh dto, chi do cong tác
xây thrng gia dInh; phát huy vai trO, trách nhim nguâi dtrng dAu cac cAp v
cOng tác xãy drng gia dInh. Can bô, dàng viên phai nêu gi.rong vã vn dng
nhân dan tIch crc tham gia xây drng gia dInh hnh phiic. Tip tpc xây dirng vá
nhân rng các mO hInh gia dInh van boa tiCu biu, nn nip, ông bà, cha mc mu
rnrc, con cháu hiu thão, vcy chng hoà thuân. anh chi em doân kêt, thuo'ng yéu
nhau. D cao vai trO cüa gia dInh trong nuôi duàng, djnh huâng giá trj, giáo d%ic
th he tré. Kiên quyt dAu tranh chng ki sng thrc diing, t nn xâ hi, b?o hrc
gia dInh, xoá bO các hü tic, tp quán 1c hu trong hOn nhãn và gia dInh. KhAc
phc bénh thành tIch, hmnh thrc trong cOng tác xãy dung gia dinh.
2. Tiêp t1c hoàn thin h thng chinh sách, pháp lut v gia dinh theo
huàng lAy hoat dng cüa gia dmnh lam trQng tam, báo dam su gAn kt xâ hi va
vai trO cáa gia dinh. Các chinh sách v gia dInh phãi h.rOng dn mtic tiêu xây
dung gia dmnh no Am. tin b, hanh phuc, van minh, chU trQng d&i di tuçmg tré
em và ngu&i bnh tt, cao tui. Xãy drng danh mvc djch vi cOng thuc linh virc
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gia dmnh. Phát triôn h thng cung cp dlch vv xâ hçi Co ban dM vth gia dInh, h
trçl gia dInh phát trién bn v&ng, hanh phic và thirc hin bInh dang gi&i. Huy
dng các Ca nhân, t6 chüc xa hi, cing dtng tham gia cung cp djch viz gia dInh
và chãm lo giáp dä, h trçi các gia dmnh nghèo, khó khan; bào dam gia dinh ducc
tiêp can djch vii xã hti ccr bàn cong bang, bInh dàng, thun 1çi. Gan vic thirc
hin cong tác xãy drng gia dinh vâi D an tng the phát trin kinh t - x hi
vüng dng bào dan tc thiêu s Va rnin nüi; Chuong trInh m11c tiéu qu6c gia
giàm nghèo bn v&ng; Chucmg trInh mic lieu qu6c gia xây dirng nông thôn mâi.
3. Nâng cao nãng hrc quãn I nhà nuOc ye cong tác xãy drng gia dInh.
Xây dirng, phát trin h giá trj gia dInh Vit Nam trong thai kS' rnài. Xãy dijng
Chin lucic phát triên gia dInh Vit Nam giai do?n 2021 - 2030, djnh hu&ng dn
nãm 2045; chuong trInh giáo dic quc gia v gia dInh; chuong trinh giáo dic
do d(rc, 1i sang trong gia dInh và các chuong trInh, dii an h trq xay dmg gia
dInh htnh phtc. Xây d1rng dU 1iu s quc gia v& gia dInh lam co sà cho vic
hoach dinh chInh sách, chucing trInh k hoch phát triên kinh t - xâ hi. Nâng
cao chat hxcrng ho?t dng h trçi gia dinh tip cn các ngun hrc xA hi. Uu lien
dAu tu cho nghiên cru khoa h9c v gia dInh; hoich djnh, t chi'rc thrc hin và
dánh giá chInh sách v gia dInh; sang tác các tác phm van h9c - ngh thut ye
chô dé gia dmnh.
Dôi mai, kin man to chüc b may quãn 1 nhà nuôc ye gia dlnh bao dam
tinh gçn, hiu qua, thng nhAt, g&n kt vói các Iinh vrc dan so, bInh dãng giâi
và tré em. Tp trung dào tao, bi duöng nhãn h1c lam cOng tác gia dInh theo
huàng tIch hqp da ngành, phãn djnh rO dâo to chuyên mon và can b quãn I
cOng tác gia dInh.
4. Dày mnh, dM mOi cOng tác ph biên, tuyên truyên, giáo dic chInh
sách, pháp 1ut ye hOn nhân và gia dInh; các chun mrc, giá trj van boa gia
dInh; kin thrc, k nãng xây dmg gia dInh; các rIi ro dOi vâi gia dInh, giCip
ngtthi dan chü dng phông ng&a các ãnh huâng tiêu cic dn gia dmnh. Tang
cu&ng giáo duc d?o düc, 1i sng trong gia dInh. Phát huy vai trô cüa gia dinh,
cong dng, xa hi trong viêc xãy drng môi tnrang van hoá, con nguai Vit Nam
giàu lông nhân ái, khoan dung. chãn thãnh, tin nghia, tr9ng do 1, can cü, chãm
chi, tit kiêm, sang to, khát vçng, hin di. Nâng cao hiu qua, tinh thit thirc
trong xay dirng gia dlnh van hoá, gn vol phong trào "Toàn dan doàn kt xãy
drng dOi sang van hoá" vã cuc van dng "bàn dan doàn kt xây dtrng nông
thOn mOi, do th van minh".
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5. T, chirc thirc hin
- Các cp ui', t chirc dãng, chInh quyn, Mt trn Tt quc Viêt Nani vã
các doãn th t6 chCrc ph bi4n, quán trit và xáy dmg chuang trInh, k ho?ch
thrc hin Chi thj nay.
- TAng cu&ng sr ph& hcip g1üa cãc ban, b, ngành, doãn the; phát huy vai
trô, trách nhim giám sat, phàn bin cUa Mt trn To quc, các doàn the trong
cong the xây drng gia dinh.
- Dâng doàn Qu6c hi chi do vic xãy dijng, sua dôi, bô sung, hoãn thién
h thng vAn bàn pháp 1ut lien quan dEn gia dinh. TAng cuing kiErn tra, giám
sat vic thrc hin 1ut pháp, chinh sách gia dinh.
- Ban can si,x clang Chinh phü chi dao xây drng, phát trin h giá trj gia
dInh Vit Nam trong th&i kS' mài và chi dao, t chCrc thc hin các nhim vii,
giâi pháp nêu trên.
- Ban Tuyên giáo Trung uong chu tn, phM hcip vâi Ban can sy clang B
VAn hoá. ThE thao và Du ljch và các c quan có lien quan hithng dn, theo dôi,
kiEm tra, dánh giá thrc hin Chi th nay và djnh k' báo cáo Ban BI thu.
Chi th nay ph biEn dEn chi bô.

Ncinhân:
- CAc tinh ui', thãnh u,
- Các ban dáng, ban can sr dang,
dãng doãn. dãng u' trrc thuc Trung trong,
- Cãc dáng u don vj sy nghip Trung trclng.
- Các dông chi U' vien
Ban ChAp hAnh Trung uong,
- Liru Van phông Trung trcing Dâng.
\ö VAn Thiröng

