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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1942-CV/TĐTN-BTG, ngày 10/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới; tuyên truyền các chuẩn mực, giá trị văn 

hoá gia đình, công tác xây dựng gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình 

và các mô hình gia đình trẻ tiêu biểu. Ðưa việc triển khai, thực hiện công tác xây 

dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng 

năm. Phát huy vai trò trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đoàn 

và đoàn viên, thanh niên đối với công tác xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc, văn minh. 

- Tăng cuờng vai trò của gia đình trong nuôi duỡng, định hướng giá trị, 

giáo dục thế hệ trẻ. Ðẩy mạnh xây dựng hệ thống giá trị gia đình và nhân rộng 

các mô hình gia đình trẻ tiêu biểu. Khắc phục bệnh thành tích trong xây dựng 

gia đình. Tuyên truyền trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên kiên quyết dấu 

tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xoá bỏ các hủ 

tục tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Quan tâm đến tuyên truyền 

trong việc quản lý rủi ro tác động tiêu cực đến gia đình, nhất là bạo lực gia đình, 

xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

-  Tổ chức Ngày gia đình Việt Nam hàng năm thực sự là ngày hội của các 

gia đình nhằm giáo dục các giá trị gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nâng 

cao hiệu quả, tính thiết thực trong gia đình văn hoá, gắn với phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân doàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền và phát huy những đặc 

trưng, tính cách tốt đẹp và khát vọng vươn lên của con nguời Trà Vinh, sức 

mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.  

- Tăng cuờng tuyên truyền, vận động sự phối hợp giữa gia đình và nhà 

trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Ðẩy mạnh các giải pháp 

xây dựng môi truờng văn hoá lành mạnh trong nhà truờng; thuờng xuyên vận 
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động, tuyên truyền kịp thời ngăn chặn xử lý kịp thời những ảnh huởng tiêu cực 

đến gia đình, trẻ em, nhất là trên môi truờng internet và mạng xã hội. 

- Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội 

về chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình; các chuẩn mực giá trị văn hoá gia 

đình, kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 

minh; các mô hình gia đình tiêu biểu; có biện pháp tuyên truyền vận động để 

giảm bớt các truờng hợp ly hôn. Phê phán lối sống thực dục, tệ nạn xã hội, bạo 

lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân và gia đình.   

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
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