
DANG B() TINE YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM  
THANH UY YEN BAI 

sAO -KTU TP. Yen Bái, ngày tháng 12 nàm 2021 

KE HOJCH 
Thirc hin CM thj s 06-CT/TW ngày 24/6/2021 cüa Ban BI thir 

v tang cung siy lãnh dto cüa Bang dôi vó'i cong tác 
xây dijng gia dInh trong tInh hInh mó'i 

Thirc hin K hoch s 44-KHITU ngày 30/9/202 1 cüa Tinh üy Yen Bái 
th1rc hin Chi thj so 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cña Ban BI thu v tang cithng 
s11 lãnh dto cüa Dâng dôi vi cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hInh mâi. 
Thành üy Yen Bái xay di.rng K hoach triên khai thirc hin Chi thj s 06-
CT/TW ngày 24/6/2021 cüa Ban BI thu cii th nhu sau: 

I. MJC B'CH, yEu CAU 

1.MucdIch 

Barn sat nOi dung yêu cu cüa Chi thj s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cUa 
Ban BI thu, cii th hóa các nhim viii, giâi pháp v tAng crnrng sir lAnh dao  cüa 
Dàng dôi vi cong tác xay dirng gia dInh trong tInh hInh rnói, tao  dng 1irc tinh 
than mmnh me, lam cho miic tiêu xây drng gia dInh 'trong tInh hInh mth lan töa 
và thârn sâu vào d?ñ séing cüa rni cá nhân, gia diInh và toàn xA hi. 

Quan trit, trin khai thrc hin nghiêm tüc, hiu qua Chi thj s 06-CT/TW 
nhAm nâng cao nhn thrc, trách nhim cüa can b, dâng viên và các thng l&p nhãn 
dan ye vj trI, vai trô cüa gia dInh và cong tác xây dirng gia dInh trong sir nghip 
xây dirng dat nuc phôn vinh, htnh phcic. Quyt tam th?c hin có hiu qua, tao 
chuyên biên sâu sic, toàn din rnitc tiêu, nkiim vii và giâi pháp dA nêu trong Chi 
thj so 06-CT/TW nhm xay dirng gia dInh no m, tin bO, hanh phác, van minh, 
tr9ng tam là phát huy giá trj vAn hóa, phát trin con ngui toàn din, tao  dng 1irc, 
nn tang de thành ph Yen Bái phát trin nhanh, bn vung theo huó'ng "Xanh, 
hài hôa, ban sc và hgnh phzc ". 

2. Yêu câu 

Các cp üy, chInh quyn thành ph barn sat nhim vii, giài pháp tai  Chi 
thj s 06-CT/TW, K hoach cüa Thành üy dê xây dirng chi tiêu, nhim vi, giài 
pháp toàn din, dng bO,  phü hçp va phân cong trách nhim the dé triên 
khai thirc hiên. 

Coi cong tác xay dirng gia dInh là nhim vii quan trçng, thuO'ng xuyên cüa 
ca h thông chInh trj. Các nhim vit, giâi pháp dOi vri cong tác xây dirng gia 
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diInh trong tInh hInh mi phãi ciii the, rö rang, mang ' nghia nên tang, cot lOi 
trong triên khai các nhim vii phát trin kinh th - xä hi cüa dja phixang, Ca 
quan, dan vj. 

Cong tác tuyên truyn v xây dirng gia dInh trong tmnh hInh mâi phãi dugc 
thirc hin dng b, di mi v ni dung, hInh thüc; tuyên truyn có tr9ng tam, 
tr9ng diem, phàn ánh thiçc sâu sc và toàn din nghia, tInh nhân van cüa vic 
triên khai thirc hin các giái pháp tang crng cong tác länh dao,  chi  dao  di vói 
cong tác xây dimg gia dInh trong tInh hInh mOi. 

Các chi, dàng b tr%rc thuc chü dng di mOi ni dung, phu'ang thüc quán 
trit và thirc hin Chi thj so 06-CT/TW cüa Ban BI thi.x và Kê hoach cUa Thành 
üy phü hgp vói diu kin cüa dija phuong, dan vj. Vic triên khai thirc hin 
phài duçc tin hành nghiêm tüc, thmrng xuyên, kiên trI, thit thirc, tránh hInh 
thüc và gn kt cht chë vi vic thirc hin K hoach nâng cao chi sO hanh 
phüc cho ngrni dan hng näm. 

II. MIJC TIEU 
1. Miic tiêu tng quát 
Xác djnh cOng tác xây dirng gia dInh vü'a là miic tiêu, vira là dng lirc cho 

si,r phát trin bn vUng v kinh t - xã hOi  cüa thành phô. Day manh  cong tác 
tuyên truyn; nâng cao hiu lirc, hiu qua quàn l nhà nrnrc ye cong tác gia 
dInh. Thrc hin các chun mirc van hóa gia dInh Vit Nam, xây dirng gia dInh, 
tin b, hanh  phüc,  tao  nn tang d xây dirng xã hi lianh phüc; dông thi, nâng 
cao chi s hanh  phüc cho ngixi dan, phát huy giá trj van hóa, xây drng con 
ngui thành ph Yen Bái "Van minh, than thién, doàn két, sang tçio, h5i nhap" 
theo miic tiêu Nghj quyt Dai hOi dai biu Dàng bO thành phô lan thir XX dã 

ra, gop ph.n dim thành pM Yen Bái phát trin nhanh, bn vüng theo hithng 
"Xanh, hài hc3a, ban sac và hgnh phzc ". 

2. Muc tiêu cu th 
Các chi tiêu trc dat  trong nãm 2021 và phn du dn näm 2025 dat: 

(1) T' 1 h gia dInh van hóa dat  91,1% näm 2021, dn näm 2025 dat  93,3 

(2,) T' l gia dInh hanh  phüc  dat  80% näm 2021, dn nàm 2025 dat  85%. 

(3) Näm 2021, t)' 1 hO ngheo giâm so vi näm 2020 trên 0,32% ('theo 
chudn nghèo giai doçin 2016 - 2020). 

('4) Giàm 10% hO gia dinh cO bao  1irc gia dInh!näm. 

('5,) Giàm tr 15% hO gia dInh Co ngi.thi mc t nan  xã  hOi/nam. 
(6) Duy trI t' l h dan di.rcic nghe, xem phát thanh truyn hInh dat  100%. 

(7) Thành 1p 50 câu lac bO gia dInh phát trin bn vüng näm 2021 tai  các 
thôn, t dan pM, trong do 80% cau lac bO có nhóm phOng, chOng bao  lirc gia 
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dinh; dn näm 2025, có 100% thôn, t dan ph có câu lac  b gia dInh phát trin 
bn vting và nhóm phông, chng bao  1irc gia dinh. 

(8) T 1 h gia dInh duçc ph bin, tuyên truyn chü truclng, diuè'ng 1i, 
chInh sách, pháp 1u.t v hon nhân và gia dInh, bInh d.ng gió'i, phOng, cMng 
bao 1irc gia dInh, ngän chn các t nan  xã hi xâm nhp vào gia diInh dat  95% 
näm 2021; dn näm 2025 dat  98,5%. 

(9) 1 h gia dInh có nguii trong d tui sinh dé dixçc tuyên truyn, 
thirc hin dung chInh sách dan s và k hoach hóa gia diInh, không phá thai vi 
giói tInh cüa thai nhi dat  100% näm 2021; dn näm 2025 dat  100%. 

('10,) T 1 nam, nU thanh niên triióc khi kt hon di.rçic trang bj kin thüc 
Co bàn ye gia dInh, phông, chng bao  lirc gia dInh dat  97% nãm 2021, dn näm 
2025 dat  99%. 

(11) T 1 h gia dInh thi.rc hin chàm sóc, phvng dirng chu dáo ông, bà, 
chäm soc cha, mc, phi nU có thai, nuôi con nhO dat  97% nAm 2021, den näm 
2025 dat 99%. 

(12) T' l h gia dInh dirçic cung cp thông tin v chInh sách, pháp 1ut 
phüc igi xã hi dành cho các gia dInh chInh sách, gia dinh nghèo dat  97% näm 
2021, den näm 2025 dat  99%. 

(13) T' 1 h nghèo, h c.n nghèo dugc cung c.p kin thüc, k5 näng d 
phát triên kinh t gia dInh, lrng phó vâi thiên tai, djch bnh, khüng hoàng kinh 
tê dat  97% nãm 2021, dn näm 2025 dat  99%. 

III. NHIIM VJ VA GIAI PHAP 

1. Tang cithng sir lãnh dto cüa Bang và siy tham gia tIch ctrc cüa h 
thông chInh tr trong cong tác xây dirng gia dlnh 

T chuc h9c tap, quán trit, tuyên truyn sâu rng và trin khai thirc hin 
Chi thi s 06-CT/TW ti toàn th can bô, dàng viên, cong chuc, viên chirc, 
chiên si lirc hxgng vu trang, ngui lao dng và nhân dan trén dja bàn thành ph 
nhm nâng cao nh.n thuc cüa các cp Uy, chInh quyn, h thông chInh trj và 
nhân dan ye vai trO, vj trI, tam quan tr9ng cüa cong tác xây dirng gia dInh trong 
tInh hInh mdi. Các cp Uy, t chüc dàng phài thumg xuyên länh dao,  chi  dao 
Cong tác xây dtrng gia dInh; can b, dãng viên phài nêu guo'ng và 4n dng 
nhân dan tIch circ tham gia xây dirng gia dInh. 

Tip tic xây dirng và nhân rng các mô hinh gia dInh van hóa tiêu biu, 
nn np, ông bà, cha me m.0 muc, con cháu hiu thào, vg chông hôa thun, 
anh chj em doàn két, thucing yêu nhau. D cao vai trO cUa gia dInh trong nuôi 
du&ng, djnh huárng giá trj, giáo dic th h tré. Kien quyt du tranh chong lôi 
séing thirc diing, t nan  xã hi, bao  1c gia dInh, xóa bO các hü tiic, t.p quán lac 
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hu trong hon nhân và gia dInh. Khc phiic bnh thành tIch, hInh thirc trong 
cong tác xây dirng gia dinh. 

Tang ciing sir phi hgp giüa các phông, ban, dGn vj, dja phixang; phát 
huy vai trO, trách nhim giám sat, phãn bin cüa Mt trtn T quc và các doàn 
th xã hi - chInh tr trong cong tác xây dirng gia dInh. Nâng cao nhn thirc cüa 
mpi tang lap nhân dan v vj trI, vai trô, trách nhim cüa gia dInh trong vic 
thirc hin tht chü tnrang, dung liM cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà 
nu6c v hon nhân và gia diInh, bInh ding giai, phông, chng bao  lirc gia dInh, 
ngän chn các t nan  xã hi; phông ngira xä hi dôi vói nhUng vn d birc xiiic 
dang d.t ra. Tip tiic phát huy, xây drng và nhân rng các phong trào, các mô 
hmnh, each lam hay, thit thirc trong cong tác gia dInh và xây dirng môi truè!ng  
gia dInh lành manh, hanh phüc nhu: Phong trào "Phi.i nü tIch clrc hc t.p, lao 
dng sang tao,  xây dmg gia dInh hanh  phüe"; thành 1p các câu lac  b "Gia 
dmnh phông, chng t nan  xã hi"; phn du ti thiu mi thôn, to dan ph 
thành l.p 01 "Câu lac  b xây drng gia dInh hanh  phüc" vâi các hoat dng thit 
thirc ti cong dng dan cu. 

- Oi quan chü trI: Hi Lien hip Phii ntr thành ph6. 

- Ccr quan phiJi hpp. Uy ban Mt tr.n T quc và các dioàn th chInh trj - 
xã thành ph& UBND các xä, phung. 

- Th&i gian thrc hin. Thungxuyên. 
2. To chfrc thrc hin hiu qua các chInh sách, pháp 1ut v gia dlnh 

Các chInE sách v gia dInh phái huang dn miTc tiêu xây d'çrng gia dình no 
rn, tin bO, hanh phüc, van mirth, chü trçng dn di tuçlng tré em và ngi.thi cao 

tui; thi.rc hin hiu qua các chInh sách di vâi hO ngheo, hO c.n nghèo, hO ngu?ii 
dan toe thiu se', hO có hoàn cãnh d.c bit khó khän, trong do trü tr9ng den dôi 
tng tré em và nguO'i bnh tat, cao tui; h trg gia dInh dugc tiêp c.n djch v1 xã 

hOi ban (giáo duc, y t4 dan so' và ki hoçich hóa gia dmnh; nithc sçich và v sinh 
mOi trwông, lrr giip xâ h5i d5t xuá't) dam bâo cong bang, bInh dang, thun lçii; 
tang cix&ng cong tác phOng, chng các t nan  xA  hOi  xâm nh.p vào gia dInh; chäm 
soc sirc khêo, nâng cao di sng tinh th.n cho nguai cao tuOi; thirc hin cOng tác 
chäm soc và bão vO sirc khóe gia dInE, dan s - k hoach hóa gia dInh, giãm thiu 
m.t can bang giOi tInh khi sinh; dam báo 100% hO gia dInh cO ngithi trong dO 
tui sinh dé duçic tuyên truyn và thirc hin dung chInh sach dan so và ké hoach 
hóa gia dInh, khOng pha thai vi giói tInh cüa thai nhi. 

- Thirc hin ling ghép có hiu qua chInh sach bInh d.ng giâi và chInh sách 
d& vai nguOi cao tui thông qua cac hoat  dOng truyn thOng, bào trçi xa hOi, 
chäm soc sirc khOe và dOi sang tinh thin cüa nguii cao tuM; bâo v, chäm sóc, 
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giáo diic tré em trong gia diInh và phèng, chng các t nan  xã hi, bnh xã hOi 
xâm nh.p vào gia dinh. 

- Nâng cao cht hxcing các hoat dng trçi gi1p pháp 1, tu vn h trV hon 
nhân và gia diInh, bao  1irc gia dInh, hoat dng hèa giài mâu thun, tranh ch.p 
trong gia diInh và bào v quyn, lçxi Ich hçp pháp cüa các thành viên trong gia 
dInh trên dja bàn thành ph. 

Tip tic trin khai có hiu qua các chInh sách theo Nghj quyt s 
11/2021/NQ-HDND ngày 19/4/202 1 cüa Hi dng nhân dan tinh ban hành mt 
so chInh sách ye cong tác Dan so - Kê hoach hóa gia dInh tai  các xA, thôn, bàn 
dc bit khó khän trén dja bàn tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025; xây dirng và 
triên khai thirc hin Dê an dy lüi tInh trang tao hôn, hon nhân cn huyt thng 
và xuât cánh trái phép a vüng dng bào dan tc thiu sO, hufmg tói giàm tinh 
trng tao hon và xóa bO hon nhân c.n huyêt théng; tiêp tic rà soát, có k hoach 
h trçi nhà i cho các h nghèo có hoàn cành dic bit khó khän trên dja bàn tinh. 

- Go' quan thec hin: Phông Lao dng Thucmg binh và Xã hi thành ph 

- Cc quan phtJi hip: Phông Y t; phOng Tu Pháp; UBND các xä, phuang. 

- Thoi gian thrc hin: Thithng xuyên. 

3. Nâng cao náng liyc quãn 1 nhà nuo'c v cong tác xây dirng gia dlnh 
Tip tiic nghiên ciru, rà soát, di mai, kin toàn t chiirc b may và biên 

ché lam cong tác quàn 1 Nhà nrn9c v gia diInh bâo dam tinh gun, hiu qua, 
thng nhât, gn kt vai các linh v1rc dan s& bInh ding giói và tré em. T.p trung 
dào tao,  bi dung nhan lirc lam cong tác gia dInh theo huang tIch hp da 
ngành, phân djnh rO dào tao  chuyên mOn và can b quãn l cong tác gia dinh; 
Phát huy t& vai trô cüa Ban chi dao  cong tác gia dInh, xây dirng quy chê lam 
vic ciii th& phân cong nhim vii di vai ti'rng ca quan, dan vj; triên khai k 
hoach thu'c hiên hang näm dam bào theo djnh huâng cüa các cp, các ngành. 

Thirc hin chuang trInh giáo ditc quc gia v gia dInh; th1rc hin chi.rcing 
trInh quôc gia truyn thOng, giáo diic dao  dac, lôi song trong gia dInh và các 
chuang trInh, dir an h trg xây drng gia dInh hanh  phñc; thirc hin "Be tiêu 
chI üng xir trong gia dInh" trên dija bàn toàn thành phO nhm phát huy giá trj 
dao dirc, 1i sng, cách 11ng xir t& dçp trong gia dInh, gop phân xây dirng gia 
dInh hanh  phiic. Kien quyt d.0 tranh chOng 1& sOng thirc diing, t nn xà hi, 
xóa bO các hü tiic, tp quan lac  hQu trong hon nhân và gia dInh; thirc hin 
chixang trinh quc gia phOng, chng bao 1?c gia dInh trong tInh hInh mai. Thirc 
hin xây dirng dü 1iu s v gia dinh lam ca so cho vic hoach  djnh chInh sách, 
chuang trInh k hoach phát trin kinh t - xä hi cüa dja phuong; duy trI hoat 
dng các mO hInh phông, cMng bao  1irc gia diInh; nâng cao chat luçng, hiu 
qua cOng tác xay dmg "Gia dInh yän hóatt, "Xây drng gia dInh hanh  phüc" 
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gän vâi phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng d?i song van hóa". Vi nhUng 
ni dung thit thirc và phü hgp d xây dirng các gia dInh van hóa, h.nh phüc, 
th.t six là ht nhân nuôi du&ng cuc song hanh  phiic cho mi nguôi, to nn 
tang nâng cao ch.t luçing v mi quan h gia dInh và xã hi. 

Nâng cao cht luçing hott dng trci giüp pháp 1, tu v.n h trçi hon nhân 
và gia dInh, phông, cMng bo lirc gia dInh, hoat dng hôa giãi mâu thun, 
tranh ch.p trong gia dInh và bão v quyn, lçi Ich hçp pháp c1ia các thành vién 
trong gia dinh; cüng c hon nhân tr nguyen, tiên b, gop phân giàm thiêu tInh 
trng ly hon trên dja bàn. Xr 1 nghiêm, kjp thñ các v1i bao 1irc,  bao  hành trong 
gia diInh, xâm hai  tInh diic tré em, buôn ban phi,i nU và tré em theo quy djnh 
cUa pháp 1u.t. 

Nâng cao ch.t luçmg hot dng h trq gia dInh tip cn các ngun lirc xã hi. 
Huy dng các cá nhân, t chirc xã hi, cong dng tham gia cung cap djch vi gia 
dInh và chãm lo giüp &i, h trçi các gia diInh nghèo, khó khän; bào dam tat ca các 
gia dInh du du9'c tip cn djch vii xä hi co bàn mt each cong bang, bInh dang 
và thun 1çi. Tang ci.thng cong tác kim tra, giám sat vic thirc thi chInh sách, 
pháp 1u.t v gia dInh, cong tác gia dInh và các linh vrc có lien quan. 

- Co quan thrc hin: PhOng Van hóa và Thông tin thành pM 

- Co quan ph61 h.rp: Cong an thành pM; PhOng Lao dng Thuong binh 
và Xä hi; Phông Y t; Uy ban nhân dan các xä, phuông. 

- Tho'i gian thyc hin: Thumg xuyên. 

4. H trçr phát trin nâng cao kinh t h gia ctlnh; thirc hin các chInh 
sách, chtro'ng trInh ye an sinh xa hi có lien quan 

T.p trung dy manh  phát trin kinh th h gia dInh, da dng hóa sinh k& 
h trg phát triên san xuât, nâng cao trInh d h9c van, chat lucing nguOn nhân 
1irc nh.m tio vic lam, tang thu nhp cho h nghèo, h c.n ngheo. Chäm lo 
phát triên toàn din van hóa - xã hi, nhm nâng cao trInh dO dan trI và chat 
lucrng cuOc sng 4t ch.t, tinh thn cüa nguôi dan thuOc hO nghèo, cn nghèo. 
Thirc hin các chInh sách h trçl hO nghèo, hO c.n nghèo ducic tiêp c.n các djch 
vuxahoiccy bàn. 

Tang cuông thirc hin các bin pháp dam bào miic tiéu bInh dâng giOi và 
511 tin bO ph nü; cham soc, bào v tré em; chü tr9ng chäm soc sirc khóe và 
nâng cao di sang van hóa tinh thn cho ngi.thi cao tMi. Nâng cao chat luçmg 
giáo diic trong gia dInh cUng nhu nhà tri.thng và xä hOi  dOi vth giâi tré, trong 
dió dc bit chü tr9ng vic giáo diic dio dirc, 1i séng, nhân each; eung cap kiên 
thi'rc, k5 nãng v giói và phông, chOng bo lirc gia dInh, dim vào khung Chuong 
trInh giáo dye dja phixong nhm tang cuàng cong tác phông, chông các t nan 
xã hOi  xâm nh.p vào gia dInh. 
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Phi hçip xay drng và trin khai các chuong trInh, dir an phát trin kinh t& 
các dir an san xuât theo chuôi giá trj, các san phm OCOP trên dja bàn dam báo 
die ngut'Yi dan duçic tip cn và thirc hin, gop phn phát trin kinh t h gia dInh. 

- Cci quan thrc hin: Phông Kinh t thành ph 

- Co quan phi hçrp: Cong an thành pM; phông Y t; phông Van hóa và 
Thông tin; phOng Giáo diic và Dào tao;  UBND các xa, phung. 

- Thô'i gian thrc hin: Thuông xuyên. 

5. Dy minh, diii mói cong tác thông tin, tuyên truyn, giáo diic chInh 
sách, pháp 1ut ye cong tác gia dlnh 

Nâng cao cht luçng cOng tác thông tin, tuyên truyn, giáo diic chInh sách, 
pháp 1ut ye cong tác gia dInh; trong do trü tr9ng phát huy tIch circ các loai 
hInh truyên thông mâi, sir dirng hiu qua Internet và mng xã hi. 

Dy manh  cong tác truyn thOng, giáo dtic nâng cao nhn thirc, trách 
nhim cUa mi cOng dan trong xây d%rng gia dinh; chü tr9ng tuyên truyên giáo 
diic do dirc, các chuân mirc, giá trj van hóa gia dInh; kiên thüc, k5 näng xây 
dirng gia dimnh; các rüi ro di v9i gia dInh giüp ngui dan chü dng phOng ngira 
các ánh hiRing tiêu circ dn gia dInh; phát huy vai trO cüa gia dInh, cong dng, 
xä hi trong vic xây d1rng mOi triRrng van hóa, xây dimg con nguii thành pM 
Yen Bái "Van minh, than thin, doàn ké't, sang tçio, hç5i nhap ". 

Chü tr9ng cong tác tuyên truyn Lu.t Hon nhân và gia dInh; Lu.t Phông, 
cMng bao  1irc gia dInh, Lu.t BInh ding gii trên Dài Truyên thanh thành pM, 
h tMng dài cci s& dam bào 100% h gia dInh duçic phô biên, tuyên truyn và 
cam ket thirc hin tOt cac chü truang, duing li, chInh sách, pháp lu.t v hon 
nhân và gia dInh, bInh dang giii, phOng, cMng bao  1irc gia dInh, ngän chn 
cac t nan  xã hi xâm nhp vào gia dInh. Giao diic, trang b kién thic tiên hOn 
nhân cho nguOi trong d tuOi k& hon. Trin khai các hoat dng truyên thông, 
4n dng v chInh sách dan s trong tInh hInh mri, dc bit là nâng cao ch.t 
luçing dan so, chuyên tr9ng tam chInh sách dan s tiir kê hoach hóa gia dInh 
sang dan sé, và phat trin. Tuyên truyn, 4n dng nhân dan day lüi tInh trang 
tao hOn, hon nhân cn huyêt thông. 

- Co quan thrc hin: PhOng Tu pháp thành pM 

- Cc quan phuii /iip: Cong an thành pM; phOng Van hóa và Thông tin; 
phông Giáo ditc và Dào tao;  phOng Y t; UBND các xã, phu?rng. 

- Thô'i gian thy'c hin: ThuOng xuyên. 
IV. TO CHC THIfC HI1N 
1. Cac c.p üy, t chirc dàng, chInh quyn, M.t tr.n T qMc và cáct chirc 

chInh trj - xà hi thành phO có trach nhim lãnh dao,  chi do phO biên, quán 



8 

triêt, xây dirng chuo'ng trInh, k hotch, phân cong nhim vii ciii th d trin 
khai thirc hin có hiu qua K hotch hành dng nay. Hang näm t chirc sa kêt, 
dánh giá, rut kinh nghim kt qua t chüc thirc hin d có djnh huâng trong 
thai gian tip theo. 

2. Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao  huàng dn dy mnh cOng tác tuyên 
truyn, ph bin các chü truang cüa Dàng, chInh sách pháp 1u.t cña Nlhà nuâc 
dôi vó'i cong tác gia dInh và các ni dung cii the dixçc d cp trong Chi thj so 
06-CT/TW cüa Ban BI thu Trung uang Dáng. 

3. Giao Uy ban nhân dan thành pM chü trI, chi do các phOng, ban, ca 
quan, dan vj trrc thuc, Uy ban nhân dan các xä, phung, khn truang cii the 
hóa yêu cu, nhim v1i trong K hoach  cüa Thành üy thành chirang trInh, kê 
hotch phü hçxp vi dja phuang, Ca quan, dan vj minh gn vth phân Cong nhim 
vu cho t chirc, các nhân chiu trách nhim thirc hin; dnh kST kim tra, diánh 
giá kêt qua thirc hin theo dung quy djnh. 

- PhOng Van hóa - Thông tin thành pM chü trI phi hp theo dOi, n.m bt 
tmnh hInh th1rc hin và tong hgp báo cáo hang tháng và djnh kS'  theo quy djnh 
vâi Thung trçrc, Ban Thuàng vii, Ban Chap hành Dãng b thành pM 

4. Mt trn T qMc, các t chirc chInh trj thành pM huóng dn, tang 
cirng ho.t dng giám sat dãng viên, hi viên và nhân dan trong qua trInh thirc 
hin vic xay dirng gia dinh trong tInh hInh mâi, phn du thirc hin thing lcd 
nhiêm vu d ra. 

Trên day là K hoach thirc hin Chi th s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa 
Ban BI thu' v tang cung sr lãnh do cüa Dáng dôi vó'i cong tác xây dçrng gia 
dInh trong tInh hInh mói. Yêu cu các cp üy, t chirc dáng, ca quan, dan vj 
nghiêm tüc trin khai th?c hin./. 

Nai nhân: T/M BAN THTJNG VU 
- Thung trirc Thành üy, 
- UBND thành phô, 
- Các dông chI Thành Uy viên, 
- Các phông, ban, dan vj thânh phô, 
- UB MTTQ, doãn the thàrth phô, 
- Các chi, dãng bô trçrc thuc, 
- Lu'u VT/TU. 

PHO Bi THU THUONG TRTfC 
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