
TINH U LAO CAl BANG CQNG SAN VIT NAM 

St4OV- CTr/TU Lao Cal, ngày1'1 tháng 01 nárn 2022 

CHU'€fNG TRINH 
hành dng thirc hin Chi thi s 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cüa Ban Bi thir 
ye tang ctrô'ng sir lãnh dio cüa Bang dôi vó'i cong tác xây dirng gia dInh 

trong tInh hlnh mO'i 

Thc hin Chi thi s 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cña Ban BI thu v tang cung 
sr lành do c1ia Dãng dôi vd cong tác xay dimg gia dinh trong tinh birth mói, Tinh u 
Lao Cai xây dirng Chuang trinh hành  dng thirc hin Chi thi so 06-CT/TW, ngày 
24/6/202 1 cUa Ban BI tim, nhu sau: 

I. TIMI Hi]Nll 111N TR4NG CONG TAC GJA BINEI TIMI LAO ci 

1. [lu diem 

Thirc hin Chi thj 49-CT/TW, ngày 2 1/02/2005 cüa Ban BI thu Trung ucing 
Dãng (khóa LX) và. Chi thj 16-CT/TU, ngày 28/6/2007 cüa Ban Ththng vi Tinh üy 
ye xây dirng gia dinh thôi kr cong nghip hoá, hin dai boa dat nuc, cong tác gia 
dlnh tinh Lao Cai dã dt dugc nhiêu kêt qua quan trng. Tinh üy, HDND, UBND 
tinh quan tam, tang cirô'ng !ânh do, chi dao  cong tác gia dInh; dua các nOi  dung, 
miic tiêu, ithim v cong tác gia dInh vào các chuo'ng trInh, dê an tr9ng tam cüa 
Tinh üy qua các giai don và chung trinh, ké hoach phát triên kinh tê - xã hi cUa 
tinh. Các cap, các ngành, Uy ban Mt trn To quOc, các tO chixc chInh trj - xã hi 
sam Cii the hOa các van bàn chi dao  cüa Trung umig, cUa tinh, tich circ thirc hin 
the muc tiêu, nhiêm vu ye cong tác gia dInh. Cong tác quail trit, tuyên truyên chü 
tnro'ng, duing lôi, cüa Dáng, cbInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuàc, cüa tinh ye gia 
dinh duqc tang cuông, cã he thông chInh trj tir tinh den ca sâ vào cuc, nguai dan, 
cong dông quan tam, Ung h, tao  sr doàn kêt, thông nhât cao trong toàn Dáng b 
tinh và sr gän kêt chit chë giüa cap üy, to chüc dãng, chInh quyên các cap vài 
Nhan dan, gop phân quan tr9ng thüc day xây dtrng gia dlnh thi k cOng nghip 
hoá, hin dai  hoá dat nithc trên dja bàn tinh,... dáp üng yêu câu xây drng, phát 
triên ben vUng tinh Lao Cai. 

Nhn thirc, vai trô, trách nhiêm cüa the c.p ñy, t chirc dãng, chfnh quyn, 
Mt trn To quôc, cac th chcrc chInh trj - xà hi và ctng dong dôi vâi vj tn, vai trO, 
tam quan tr9ng, nghTa cüa cong tác gia dInh ngày càng ducc nâng len. TIch circ 
triên khai thiic hin các miic tiêu, nhim vii, các nOi  dung ye cong tác gia dinh; dày 
manh sr phôi giüa các ban, sa, ngành, doàn the, dja phuang, ca quan, don vj, lông 
ghép dua cong the gia dInh vào trong the chtxcing tninh, kê hoach cong tác, dê an, 
dir an,... dê trién khai nhim vi chInh trj & dja phuong, don vj. Hang 11am, to chic 
tot các boat dng nhân tháng Hành dng Quôc gia ye phông, chong bao  li,rc gia 
dInh, ngày Quôc tê Hmnh phüc Va ngày Gia dInh Vit Nam... Kêt qua trên 70% phii 
nft, 95% can b, cOng chrc, viên chi'rc, cong nhân, doàn viên, hi viên phii nü, các 
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em hc sinh duqc tuyen truyn, giáo dijc phm ch.t do dCrc phy. nü Vit Nam thi 
k' cong nghip hóa, hin dai  hOa dat ni1c. 

Các phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng dôi sng van hóa"; Cuc vn 
dng "Toàn dan doàn kêt xây dimg nông thôn mài, do thj van rninh"; xây drng gia 
dlnh "Ong bà, cha, mc mu m1rc, con trung hiêu, cháu thào hiên"; "Gia dinh hiêu 
h9c"; gia dInh "5 không, 3 sch", gia dInh "No am - Binh däng - Tiên b - Hanh 
phüc"; câu lc b "Gia dInh phát triên ben vchig", câu 1e b "Nói không vth tao 
hôn, khong k& hon cn huy& thng";... thrçic day manh.  Den nay, 100% thôn, bàn, 
to dan phô trong tinh dä du?c huOiig dan xây dijng hrnmg tràc, quy uc; 1.462 ban 
hucmg ithc, quy trc mài dâ thrçic phê duyt (con 113 thôn, bàn, to dan phô thuc thj 
xã Sa Pa s thrçc phê duyt trong thi gian tói); nhiêu hü t11c, t.p quán 1.c h.0 trong 
gia dinh, cong  dông duçc loai bô; các c.p kêt hon thirc hin diing quy djnh ngày 
càng tang; các ty.c thách cithi, nghi l cini xin nthm rà co bàn dã duçc xoá bO, t me 
tin dj doan d diiçic h.n chê tôi da; t9 l h nghèo giãm nhanh, blnh quân dt trên 
5%/näm;... 

2. Nhü'ng hn ch, yu kern và nguyen nhân 

2.1. Nhfrng hçin ch yu kern 

- Vic trin khai quail trit, pM bin, th chrc thirc hin và kim tra, giám sat, 
so kêt, tong két cong tác gia dInh a mt so cap iy, chfnh quyên, nhât là cap co s 
cOn han chê, mang tInh hInh thüc nên chat luqng, hiu qua cong tác gia dInh nhQng 
näm qua nhjn chung chua dizcic cao. 

- Cong tác ph& hçrp gitta các ban, sa, ngành, doàn th, dla  ph'.rang, Co quan 
don vj tuy dâ CO nhiêu chuyên biên, tinh than trách nhim di.rçc nâng len, song vic 
tuyên truyên, giáo d1ic dao  düc, lôi song trong gia dInh và mô hmnh phOng chông 
bao lirc gia dInh duy trI hoat dng chua di.rçc th.rO'ng xuyên, tInh trg bao 1c gia 
dmnh van cOn xây ra. 

- Cong tác gia dmnh a co' sa chü yu do can b van hóa - xa hi kiêm nhim, bc 
l nhiêu van dê bat cap ye chuyên môn, nghip vi; thuO'ng xuyên luân chuyên cong 
viêc; kiêm nhiëm dông th&i nhiêu linh vrc nén ho?.t dng ye cong tác gia dInh hiu qua 
chua cao,... 

- 09/09 huyn, thi xA, thành ph& 152/152 xA, phuang, thj trAn chua bô iii 
kinh phi triên khai nhim vçi cong tác gia dInh và phOng chông bao 11TC gia dmnh. 
Các hoat dng cong tác gia dmnh chü yêu thirc hin 1ng ghép vOi các linh virc van 
bOa, the thao nen dA ãnh hu&ng den chat luçrng các hoat dng và cong tác quail i 
nhà nuâc ye gia dmnh. 

2.2. Nguyen n/ian cãa hçzn cFz, yEu kern 

-Nguyen nhdn khách quan: Co ch thj tru&ng cüng vâi sir phát triên nhanh, 
da chieu cüa di song xa hi, sir phát triên cüa cong ngh thông tin, thiêt bj din tr, 
m.ng xa hi,... dâ tác dng math  me den dai song cüa mi Ca nhan, gia dInh và 
cong dông xa hQi, anh huang den lôi song, giá trj van hOa truyên thong,... t.o neil 
nhftng bat cp ye xây drng van hOa gia dInh. 
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- Nguyen nhân chii quan: 

+ Nhân thi'rc v vi trj, vai trô, thm quan tr9ng; tinh thin, trách nhim cüa mt 
so cap üy, chInh quyên, doàn the, cc quan, don vj và ngithi dan dôi vi cong tác 
gia dmnh con hn ché. Vic c the hóa và thc hin các chü tnwng cüa Dàng, chInh 
sách, pháp lut cüa Nlhà nuOc, cüa tinh ye cong tác gia dInh cOn ch.m, thiêu dông 
b, nhieu ncvi cOn buông lOng, hlnh thüc, nhât là cap cc s. 

+ Cong tác gia dInE, nh,t là a tuyn co sa nhiu noi b trI can b) chông chéo, 
thix&ng xuyên luân chuyên, chua qua dào tao  chuyên mon nghip vi; chua quan 
tam bô tn kinh phI ho.t dng. Ben cnh do, do djch bnh Covid -19, 02 näm nay 
vic tp huân nghip vii cong tác gia dIrih bj ct gim c1ng ãnh hu&ng tài vic nâng 
cao nghip vii cho di ngü can b cong tác gia dInh i co sâ. 

H. MVC  TIEU, NHIM VV  VA GIAI iik 

1. Mic tiêu dn näm 2025 

Các miic tiêu chü yu v cong tác gia dInh và lTnh virc lien quan trirc tip dn 
gia dInh: 

(1) TSr 1 giám h nghèo da chi&u binh quân h.ng näm dat  3 - 5%/näm. 

(2) Hang näm, t5r 1 h dat  tiêu chu.n gia dInh van hóa dt trén 86%; t5 l 
thôn, bàn, to dan phô dt tiêu chuân gia dInh van hóa d.t trên 80%. 

(3) T5r l tré em dt.rói 5 tui suy dirih duOng th chiu cao trên tuM duài 
26,7%, the can nng trên tuôi dithi 13%. 

(4) T5r l tang dan s tii nhiên dtrO'i 1,2%. 

2. Nhim vti, giãi pháp 

D thrc hin thành cong Chi thj s 06-CT/TW, ngày 24/6/202 1 cña Ban BI thu 
ye tang cithng sir lành dao  cüa Dng dôi vai cong the xây drng gia dInh trong tInh 
hinh m&i, gop phân thrc hin thang 1çi Nghj quyêt Dai  hi XIII cUa Dàng Va Nghj 
quy& Di hi Dáng b tinh Lao Cai 1a11 thu XVI ye xây drng gia dInh no am, tiên 
b, h?nh  phüc, van minh, Tinh uy Lao Cai yêu câu các cap üy, to chüc dâng, chinh 
quyên, Uy ban Mt tr.n To quOc và các doàn chinh fri - xà hi, ca quan, don vj 
thirc hin tot mt SO nhim V11, giãi pháp trçng tam sau: 

1. Tang cithng sçr lânh do, chi dao  cüa các cp üy, t chcrc dáng, chInh 
quyên triên khai thixc hiên Chi thj so 06-CT/TW, ngày24/6/2021 cUa Ban BI 
thu; phát huy vai trO, trách nhim ngithi ding dâu các cap, các ngành, ca quan, 
don vj ye cong tãc xây dung gia dInh. Can b, dáng vien phãi nêu guong ca 
nhân, gia dlnh mInh va n dông Nhân dan tich circ tham gia xây drng gia dinh 
no am, tiên b, hanh  phüc, van minh. 

2. Di mài manE  m cOng tác tuyen truyn, phô biên, quán trit và triên khai 
th ch'(rc thrc hin chü tnrcmg, duing lOi cüa Dãng, chInh sãch, phãp 1ut cüa Nhà 
nuàc, cüa tinh ye cong the xây dirng gia dInh trong tInh mâi; hon nhân vâ gia dInh; 
các chuân mrc, giá fri van hOa gia dInh; hen thüc, k5 näng xây dirng gia dInh (k 
nàng lam cha mc, ky näng ing xir giüa các thành viên trong gia dInh vói nhau và 
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vi cong  dcng,...) và các rüi ro di vri gia dInh, giáp ngithi dan chü dng phông 
ngüa các ánh hixôiig tiêu circ den gia dInh. 

3. Nâng cao nhn thrc v vai trô, trn quan tr9ng cüa gia dInh và cong tác 
xãy dirng gia dInh trong tinh hInh mdi. Xác djnh gia dinh là mt trong nhüng nhân 
to quan trc)ng quyêt djnh sij phãt trien ben vng dat nuóc. Gia dlnh là dôi tuçrng tác 
dng, thirc hin và thi huâng chInh sách phát triên kinh tê - van hóa - xã hOi.  Xây 
dimg gia dInh no am, tiên b, h?nh  phüc, van minh là mt trong nhttng nOi  dung 
quan trong, yêu câu xuyên suôt cüa sir nghip dOi mài, phát triên dat nirOc. 

Gn phong trào "Toàn dan doàn k& xây dmg di stng van hóa"; cuc 4n 
dông ttToàn dan doàn kêt xây dimg nông thôn mài, do thj van rninh";... vri to 
chirc tot các ho?.t dng hang nãm nhân tháng Hành dtng Quôc gia ye phông, chOng 
bao lrc gia dinh (tháng 6), ngày Quoc tê Hanh  phi'ic (20/3) và ngày Gia dinh Vit 
Nam (28/6),... Kjp thii phát hin, biêu ducing, nhan rng nhu'ng tp the, Ca nhân 
diên hInh tiêu biêu có cách lam hay, sang tao  trong cong tác gia dInh và nhüng gia 
dInh, khu dan cu, dcrn vj diên hmnh tiêu biêu xay dimg gia dmnh trong tmnh hInh mcci. 

4. Tang c'ithng giáo dic dao  dcrc, li sng trong gia dlnh. Phát buy vai trô 
cüa gia dInh, cong  dông, xâ hi trong vic xây dumg môi triing van boa, con 
ngi.thi Vit Nam giàu lông nhân ái, khoan dung, chân thành, tin nghia, trçng dao  l)', 
can cii, chäm chi, tiêt kim, sang tao,  khát v9ng, hin di. Nâng cao chat hxng, so 
hxcmg, hiu qua, tInh thiêt thirc trong xây drng gia dInh, c0 quan, dcm vj van hóa; 
thôn, ban, to dan phO van boa; xây dirng và dy manh "xa hi hQc t.p", day manh 
s11 nghip giáo diic, nâng cao dan trI dê môi thành viên trong gia dInh cO kiên thirc 
xây dirng gia dInh trong tmnh hInh mài. 

Xây dmg và nhân rng các mO hInh gia dInh van hóa tiêu biu, nn nap, Ong 
bà, cha m mâu mvc,  con cháu hiêu tháo, vç chong hôa th4n, anh chj em doàn 
kêt, thrnmg yeu nhau. Dê cao vai trô cüa gia dlnh trong nuôi duO'ng, djnh huóng 
giá trj do dic, né nêp gia dInh, giáo d%ic the h trê. Kiên quyêt dâu tranh chOng lOi 
song thrc dicing, t nan  xã hi, bao  lurc gia dInh, xóa bO các hü tijc, tp quail lac  hu 
trong hon nhan và gia dInh. Khäc phuic bnh thành tIch, hInh thirc trong cong tác 
xây dirng gia dInh. 

5. Tip tic rà soát, b sung hoàn thin chü tnwng, c ch, chinh sách,... 
gia dInh theo hithng lay hoat dng cüa gia dInh lam trçng tam, bão dam sur gän kêt 
x hi và vai trô cüa gia dInh. Các chü truong, chInh sách ye gia dInh phãi hung 
den mic tiêu xây dirng gia dInh no am, tiên b, hnh phüc, van minh; chü trong 
den dôi tung trê em và ngu.ri bnh tat,  cao tuoi, các gia dlnh thuc din chInh 
sách can xä hi quan tam,... 

Xây drng danh mc djch v cong thuc lTnh virc gia 4mb. Phát trin h thÔng 
cung cap djch vii x hi c bàn dOi vth gia dInE, ho trg gia dInh phát trién ben 
vUng, hanhphüc  và thirc hin binh däng giài. Huy dng các cá nhán, tO churc xà 
hi, cong ctong tham gia cung cap dch vi gia dInh và cham lo giüp dO, h trq các 
gia dInh nghèo, khó khàn; báo dam gia dInh duc tiêp cn djch vi xä hi co bàn 
cOng bang, bInh dang, thun lgi. 
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6. Gn vic thc hin cong tác xây dirng gia dInh vài Dê an tng the phát 
triên kinh tê - x hôi cüa tinh, d.c biét là dôi vci ving dongbào dan tOe  thiêu so và 
mien nüi; Chisang trInh miic lieu quôc gia giãm nghèo ben vng; Chucmg trInh 
m1ic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn m9i;... và các chumig trinh, kê hoach cong 
tác cüa các s&, ngành, Mt trn To quôc, cac to chirc chInh trj - xã hOi,...  Thirc 
hin có hiu qua cong tác giâm nghèo; phát triên kinh tê hO gia dInh 0!  Viiflg nông 
thôn, yang nghêo, vüng sau, vilng xa; tao  diêu  kiin  thun lqi dê môi gia dmnh on 
djnh, chü tr9ng chäm soc, giáo dic, bão v trê em và chäm soc ngi.r0!i cao tuôi, bão 
dam trê em an bce, den lap den tnthng,... trng buàc nâng cao chat hrcing song 
trong mi gia dIith, có dieu kin quan tam gi'Cip do' các gia dinh sung quanh và tham 
gia các hoat dng cong doug. 

7. Nâng cao näng lirc, hiu qua quàn 1i nhà nuâc ye cong tác xây dirng gia 
dmnh; phân cOng trách nhim c1i the den tmg cap, tthig ngành, tthig to chirc, timg 
can bO lanh dao,  có kê hoach tO chirc thrc hin, kiêm tra, giám sat,... cong tác gia 
dmnh. Xây dirng, phát triên h giá trj gia dInh Vit Nam trong th0!i k mâi. Xây 
drng Chiên hrçc phát triên gia dInh tinh Lao Cai trong Chiên hrqc phát triên gia 
dInh Vit Nam giai don 202 1-2030, djnh huO'ng den näm 2045; chuoiig trInh giáo 
diic quôc gia ye gia dmnh; chixong trinh giáo dic dao  dirc, lôi song trong gia dInh Va 
các chiwng trmnh, dir an ho trçi xay dçrng gia dInh hanh  phóc. Xây drng dii lieu so 
ye gia dInh lam ca s& cho vice hoach  djnh chInh sách, chuang trInh kê hoach phát 
triên kinh tê - xa hOi.  Nâng cao chat hrçvng hoat  dng ho trq gia dInh tiêp cn các 
nguôn lirc x hOi.  1J'u tiên dâ.0 tu cho nghiên cru khoa hçc ye gia dInh; hoach djnh, 
to chi.rc thirc hin và dánh giã chinh sách ye gia dInh; sang tác các tác phâm van 
hc - ngh thu.t ye chü dé gia dInh. 

8. DcM mó'i, kin toàn th chi.'rc bO may quail l nhà nuóc v gia dInh tir cp 
tinh dn cp huyn, c.p xâ bão dam tinh gn, hiu qua, thông nhât, gän kêt v0!i các 
111th c dan sO, bInh däng gi0!i, bao lirc gia dInh,... và tré em. T.p trung dào tao, 
bôi duO'ng nhân hrc lam cong tác gia dlnh the cap theo hu0!ng tIch hçip da ngành, 
phân djnh rO dào tao  chuyén mOn và can bO quãn l cong tác gia dInh. 

III. TO CH1C THC IIIIN 

1. Các cAp Ciy, th chirc dãng, chInh quyn, so, ngành, Mt trn T quc, cac 
to chüc chinh trj - x bOi,  ca quan, dan vj to chirc tuyên truyên, quán trit sâu, rng 
Chi thj s 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cUa Ban Bi thu ye tang cithng sir länh dao  cüa 
Dãng d& vOi cOng tác xây dipig gia dinh trong tInh hInh mOi và Chuang trInh nay tOi 
dáng vien, can bO,  cOng chirc, viên chrc, chiên s lirc luçmg vu trang, doàn viên, 
hOi viên, ngu0!i lao dng yà Nhân dan; xây drng chuang trInh, kê hoach thc hin 
Chi thj 06-CT/TW, ngày 24/6/202 1 cüa Ban Bi thu và Chucrng trInh nay. 

2. Dãng doàn HDND tinh lãnh dao,  chi  dao  vic nghiên cü'u, rà soát, sira di, 
bO sung, ban hânh ca chê, chInh sách lien quan den xây drng gia dInh trong tInh 
hInh mOi tren dja bàn toàn tinh; chi do tang cuOng kiêm tra, giám sat vic th1rc 
hin các chü truang, chInh sách, pháp lut ye cong tác gia dInh. 

3. Ban Can sir dãng UBNID tinh lãnh dao,  chi  dao  rà soát, sCra di, b sung, ban 
hành cáe v.n bàn phü hçTp v0!i th'ic tin cüa tinh dáp üng yêu câu xây drng, phát 
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trin h giá trj gia dInh Vit Nam trong thii ki mO'i trên dja bàn tinh. Chi dao,  to 
chirc thigrc hin các nhim vçi, giãi pháp nêu trong Chuang trInh nay; dâu tu nguôn 
hrc, thng cuâng kiêm tra, giám sat, thra các miic tiêu, nhim vii ye cong tác gia dmnh 
trong tong the, dông b các chuong trInh, kê hoach phát triên kinh tê, van hóa, xã 
hi,... cüatinh. 

4. Mt Trn T quc vâ các th chi'rc chInh tn - xä hi, co quan, dan vj thng 
cithng phôi hQp, phát huy vai trô, trách nhim giám sat, phàn bin trong triên khai 
thirc hin Clii thj 06-CT/TW, ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu và Chuang trInh nay. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh iiy chi dao  các cci quan thông tin, truyn thông xây 
drng chuang trInh, kê hoach,  chuyên trang, chuyên mvc  tuyên truyên và phãn ánh, 
nêu guong ngithi tot, vic tot trong to chirc thc hin Chi th 06-CT/TW, ngày 
24/6/2021 cüa Ban Bi thu và Chizang trInh nay. 

6. Ban Tuyên giáo Tinh u' chü trI, pMi hçip vâi Ban Can sir clang UBND 
tinh, các dla  phuang, ca quan, clan vj lien quan don doe, kiêm tra, giãm sat, dánh 
giá vic thirc hin Chi thj 06-CT/TW cüa Ban BI thu và Chuong trinh nay; dnh kS' 
báo cáo Tinh üy, Ban Thuing vii Tinh üy kêt qua triên khai thirc hin Chi thj 06-
CT/TW cüa Ban BI thu và Chixcing tninh cüa Tinh üy. 

Noinhân:  
- Ban BI thu Trung uang, 
- Ban Tuyên giáo Trung trcrng, 
- Van phông Trung uong Dãng, 
- Các d/c Tinh üy vién, 
- Các BCS dáng, Dâng doân trirc thuc, 
- Các sà, ban, ngành, MTTQ và các to chirc 
chInh trj - x hi tinh, 
- Các huyn üy, thj uy, thành üy, dãng Uy trrc thuc, 
- Lãnh dao  VP Tinhüy, 
- Chuyên viên Tng hçxp-VPTU, 
- Liru VAn phàng Tinh ñy. 

Ding Xuân Phong 
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