
1 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

                     BAN THƯỜNG VỤ 

                
                   Số: 236 /KH- BTV 

 

 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 
     Nam Định, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường   

 sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời kì mới 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 1103/KH-ĐCT ngày 25/8/2021 của Đoàn chủ tịch Trung 

ương Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Nam 

Định về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời kì mới; Ban thường vụ Hội LHPN 

tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

-  Quán triệt đầy đủ, sâu sắc  Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình 

mới (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 06-CT/TW) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

cán bộ, hội viên, phụ nữ (nhất là người đứng đầu Hội LHPN các cấp) đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới. 

- Hoạt động của các cấp Hội bám sát nội dung, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp 

của Chỉ thị 06-CT/TW đã đề ra gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đảm 

bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, khẳng định vai trò của các cấp Hội trong công 

tác gia đình, góp phần vui đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

- Hội LHPN các cấp hướng dẫn cơ sở, chi hội và hội viên phụ nữ thực hiện nội 

dung trong Chỉ thị 06-CT/TW phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương gắn 

với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- 

xã hội tỉnh Nam Định. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW phải được tiến hành 

thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức; chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ, 

tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị.   

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW 

của Ban Bí thư 

- Tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị 06-CT/TW đến 100% cán bộ Hội 

chuyên trách và ủy viên Ban chấp hành các cấp, 80% trở lên hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. 

Tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò của gia đình và 

công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những 

nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Gia đình là đối 

tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, 

yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển của địa phương và đất nước. 
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- Hình thức quán triệt, học tập: thông qua các hội nghị, sự kiện truyền thông, các 

kênh thông tin của Hội, đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, 

đảm bảo công tác phòng chống  dịch Covid 19. 

- 100% các cấp Hội cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW trong văn kiện Đại 

Đại hội phụ nữ các cấp, kế hoạch, chương trình hoạt động toàn khóa của ban chấp hành. 

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc. Đề cao vai 

trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục nhân cách thế hệ trẻ, xây 

dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam. Nâng cao tính hiệu quả, thiết thực trong xây dựng 

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

trong giai đoạn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”. 

2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục gia đình của các cấp Hội 

2.1. Nội dung giáo dục gia đình 

- Chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình, hôn nhân và gia đình; 

nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ, con cái với gia đình, với xã hội. Phát huy vai trò 

của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ; trong xây dựng 

môi trường văn hóa, con người Việt Nam yêu nước, giàu lòng nhân ái, khoan dung, 

chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, 

hiện đại. 

- Các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình 

no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đạo đức, lối sống nhân văn, giàu lòng nhân ái, 

khoan dung, trách nhiệm, sự kết nối yêu thương, chia sẻ… 

- Kiến thức, kỹ năng về giáo dục gia đình, vun đắp giá trị gia đình, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ; giáo dục 

trước hôn nhân; bình đẳng giới, dân số và phát triển, giảm thiểu mất cân bằng giới tính 

khi sinh; kiến thức dinh dưỡng an toàn; duy trì thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; 

chăm sóc sức khỏe cho thành viên gia đình, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 

trẻ vị thành niên; Giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái; giáo dục trẻ em trai 

và những hoạt động giáo dục gia đình đối với nam giới. 

 - Phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, đảm bảo 

an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và cộng đồng; Phê phán lối sống thực 

dụng, mê tín, dị đoan; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình… góp 

phần xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa ở khu dân cư. 

2.2. Hình thức tuyên truyền 

- Sử dụng các loại hình truyền thông mới, truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội, trên nền tảng công nghệ số, sử dụng hiệu quả 

internet; tài liệu, chuyên trang, chuyên mục, clip, phim thông điệp, triển lãm, hội thi, 

giao lưu, biểu dương, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi/tổ...phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương, đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19. 

- Các hình thức quán triệt, học tập: thông qua hội nghị, sự kiện truyền thông, các 

kênh thông tin của Hội và địa phương; đổi mới công tác học tập, tuyên truyền, ứng 

dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hình thức học tập phù hợp với công tác phòng 

chống dịch. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng 
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gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hay, sáng tạo trong 

công tác gia đình.  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp, báo cáo 

viên, tuyên truyền viên của Hội; đào tạo chuyên gia về công tác gia đình. 

- Hàng năm, lấy Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Phòng chống 

bạo lực gia đình là trọng tâm cao điểm các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục gia đình, các sự kiện biểu dương, tôn vinh, diễn đàn…góp phần lan tỏa, vun 

đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong tình hình mới. 

3. Tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây 

dựng gia đình 

- Tiếp tục củng cố, phát huy các mô hình có hiệu quả về công tác gia đình như 

CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”;  các mô hình hiệu quả về an toàn cho 

phụ nữ và trẻ em; mô hình văn hóa, văn nghệ, TDTT nâng cao đời sống tinh thần của 

phụ nữ; thí điểm và từng bước nhân rộng mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu 5 

có 3 sạch…Quan tâm các mô hình hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, khó khăn, cao 

tuổi, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ di cư… 

- Duy trì, củng cố và tiếp tục xây dựng các mô hình dịch vụ gia đình, chú trọng 

các mô hình tư vấn tiền hôn nhân, nhóm trẻ mầm non, tư thục, các mô hình an toàn cho 

phụ nữ và trẻ em phù hợp với bối cảnh 4.0. Từng bước số hóa các địa chỉ an toàn, các 

mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của 

Hội LHPN Việt Nam. 

- Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ công liên quan đến gia đình: Mở rộng các hoạt 

động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các mô hình bảo vệ quyền trẻ em tại địa 

phương; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, kịp thời  nắm bắt và 

giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, xử lý nghiêm theo pháp luật các 

hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối 

hợp liên ngành đặc biệt là chương trình phối hợp giữa Hội phụ nữ và ngành Văn hóa, 

Thương binh&xã hội, công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân trong phát hiện, lên tiếng, 

bảo vệ, kiến nghị, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em.  

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững 

tạo nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc: Tiếp tục vận động, xây dựng, nhân rộng các 

mô hình giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo; đẩy 

mạnh phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; tham gia phong trào thi đua “Cả nước 

chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hoạt động của các HTX, tổ liên kết, tổ 

hợp tác, hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối, tiêu thụ sản phẩm qua các 

kênh phân phối phù hợp nhu cầu của thị trường; hoạt động đào tạo nghề, tư vấn giới 

thiệu việc làm… 

4. Tích cực tham gia quản lý nhà nước về công tác gia đình 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về gia 

đình, vun đắp giá trị gia đình, xây dựng  gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh 

theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương gắn với thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
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bền vững đất nước”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của 

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các 

nội dung liên quan đến xây dựng gia đình, các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch”, Đề án 938, Đề án 939… trong các chương trình, Đề án, Dự án 

của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030. 

- Phát huy vai trò của của tổ chức Hội trong giám sát việc thực hiện các chính 

sách, pháp luật về gia đình, phụ nữ và trẻ em. Vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, 

phụ nữ và nhân dân tham gia giám sát thường xuyên, phát hiện, phản ánh các vấn đề vi 

phạm pháp luật về gia đình hoặc vấn đề phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề xuất 

góp ý, phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề liên quan đến gia đình, phụ nữ, trẻ em 

trong bối cảnh Covid-19 và hội nhập, vấn đề an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng đặc 

thù. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hình thức tuyên 

truyền phù hợp tình hình mới.  

- Hội LHPN cơ sở căn cứ chương trình làm việc của cấp ủy và địa phương để 

chủ động đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng 

giới; tham gia đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 

luật liên quan đến gia đình, phụ nữ, trẻ em ngày càng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Ban Gia đình- xã hội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các 

huyện/thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị; Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá, 

sơ/tổng kết việc thực hiện Chỉ thị theo quy định.  

- Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về Chỉ thị, 

kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tham mưu các hoạt động vận động, hỗ trợ 

phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.  

- Ban Chính sách luật pháp tham mưu công tác giám sát, phản biện xã hội các 

chính sách liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố 

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh và sự chỉ đạo, định 

hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Hội 

cấp cơ sở tổ chức thực hiện. 

- Chủ động vận động các nguồn hỗ trợ và phối hợp với các ngành liên quan để 

lồng ghép tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo hiệu quả. 

-  Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trong báo cáo định kỳ của Hội, báo cáo hàng 

năm (trước ngày 30/11) hoặc báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Ban 

thường vụ Hội LHPN tỉnh (gửi về Ban Gia đình- Xã hội) 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời 

mới, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, 
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thành phố và đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban GĐ-XH, TW Hội;                   Để báo cáo 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTV Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện/TP/đơn vị 

- Lưu VP - GĐXH 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hà 
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