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Căn cứ Kế hoạch 469 -KH/TĐTN-BTG, ngày 06/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc “Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 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 quan tâm triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng 

giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bạo 

lực và xâm hại trẻ em, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình, Luật Trẻ em; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tuyên truyền về công tác xây 

dựng gia đình gắn với phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh ”, ... trên các trang thông tin, mạng xã hội, fanpage của Đoàn và lồng ghép 

trong các hoạt động của địa phương, đơn vị.  

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận 

thức, thực hành về bình đẳng giới trong đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi 

đồng; xây dựng và tuyên truyền giới thiệu các mô hình hỗ trợ thực hiện bình 

đẳng giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh 

hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên trong 

thực hiện bình đẳng giới. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 

tuyên truyền về xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân và gìn giữ gia đình hạnh phúc 

cho các gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm giúp 

các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, tinh thần. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng mô 

hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình; lồng 

ghép nội dung giáo dục về gia đình trong các hoạt động của Đoàn; chú trọng tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, 
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thanh thiếu niên về trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đề cao vai trò 

của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy 

vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, 

con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, nghĩa tình, thủy 

chung, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. 

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

hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. 

- Định kỳ tập huấn nâng cao năng lực cho báo cáo viên, tuyên truyền viên 

các cấp; tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo 

lực trên cơ sở giới, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cán bộ ở 

cơ sở và đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt 

dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, đối thoại, hội thảo, hội nghị, tọa 

đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở 

giới. Tổ chức đa dạng các hoạt động trong Tháng hành động về bình đẳng giới 

và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 hằng năm; Ngày 

Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Thánh hành động vì trẻ em 

(tháng 6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). 

- Chỉ đạo thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ tư vấn, 

trợ giúp thanh niên tiền hôn nhân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Phát huy vai 

trò của các tổ, đội, nhóm trong việc cung cấp thông tin, kỹ năng về bình đẳng 

giới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho thanh niên. 

- Tăng cường các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây 

dựng gia đình. Lồng ghép các nội dung liên quan đến xây dựng gia đình trẻ ấm 

no, tiến bộ, hạnh phúc vào các hoạt động tập trung của Đoàn các cấp. 

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ trong tham 

gia xây dựng gia đình hạnh phúc. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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