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/HD -LĐLĐ

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 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

----Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 09/9/2021 về triển khai thực hiện
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 (gọi tắt là Chỉ thị số 06-CT/TW),
Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW gắn với tuyên truyền
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng
con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển,
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, CCVCLĐ trong việc thực hiện tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình,
hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; từ đó có hành động cụ
thể, thiết thực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện chính sách,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.
2. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW phải bám sát
nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với địa
phương, ngành, nghề, cơ quan, đơn vị; nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu
quả.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của tổ chức Công đoàn về công tác xây
dựng gia đình; về vai trò, tầm quan trọng 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 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 đất nước.
Tuyên truyền tới những đoàn viên là đảng ủy viên các cấp trách nhiệm trong việc
thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm
người đứng đầu về công tác xây dựng gia đình; cán bộ, đảng viên là đoàn viên nêu gương
và vận động CCVCLĐ tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng và nhân
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rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu
hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò gia
đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống
lối sống thực dụng ích kỷ, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc
hậu; khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.
2. Tiếp tục tham mưu, góp ý hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình
theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò
của gia đình. Việc tham mưu các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng đến đối tượng trẻ em và
người bệnh tật, phụ nữ yếu thế. Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia
chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn; bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch
vụ xã hội cơ bản công bằng, bình đẳng, thuận lợi.
3. Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp
luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng
xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người lao động chủ động phòng ngừa
các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình. Phát huy vai trò của gia đình CCVCLĐ trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con
người Việt Nam 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. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong
xây dựng gia đình văn hóa, 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".
III. HÌNH THỨC
1. Tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW bằng nhiều hình thức
đa dạng, phong phú như: sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, lồng ghép trong các
hội nghị có nội dung liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và đảm bảo công
tác phòng, chống dịch Covid - 19.
2. Tuyên truyền trên các phương tiện như: trang thông tin điện tử, trang fanpage,
nhóm zalo đơn vị, bản tin nội bộ, phô tô tài liệu…
3. Thông qua các hoạt động nhằm chăm lo cho gia đình CCVCLĐ như: chương
trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”,
“Sức khỏe của bạn”... Thông qua tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ, các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các hội thi, biểu dương,
khen thưởng các gia đình ...v.v.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra,
tổng hợp, đánh giá kết quả việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nội
dung về Chỉ thị số 06-CT/TW.
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- Các ban chuyên chuyên đề và cán bộ, chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ
chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện trong
các cấp công đoàn.
2. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công
đoàn cơ sở trực thuộc:
Căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tình
hình thực tế của địa phương, đơn vị để lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số
06-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu
quả.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt các chế độ thông tin, nắm bắt
tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về công tác gia đình tại địa phương, đơn vị.
- Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong việc thực hiện công tác gia đình; đồng thời, phản ánh kịp thời những trường hợp vi
phạm pháp luật trong việc thực hiện công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc trong đơn vị.
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW, đề
nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện trong các
báo cáo hàng tháng, 6 tháng, báo cáo năm và khi có yêu cầu.
TM.BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (báo cáo);
- Ban TG, DV Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (chỉ đạo);
- LĐLĐ các huyện, thành,thị, CĐN (thực hiện)
- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh (thực hiện);
- Lưu: VT, TGNC.

Nguyễn Thị Thu Nhi
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