CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2005-2010
MỞ ĐẦU
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng
hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với
những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc.
Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, hiếu nghĩa,
hiếu học, thuỷ chung, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cần cù và sáng tạo trong lao
động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt
Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ
nước. Qua các thời kỳ, cấu trúc và quan hệ trong gia đình có thay đổi, nhưng
những chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố
quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã
hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã
hội là gia đình". Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước quán triệt trong
Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng và trong các bộ luật liên quan, với các nội dung
hướng tới việc củng cố vị trí, vai trò và chức năng của gia đình trong sự nghiệp phát
triển kinh tế-xã hội đất nước.
Xây dựng và triển khai Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam là một yêu
cầu khách quan và cấp bách nhằm tăng cường năng lực và phát huy mọi khả năng
của gia đình tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC
ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Lịch sử phát triển xã hội loài người đã chứng minh những biến đổi về cơ cấu
và chức năng của gia đình luôn gắn liền với sự thay đổi về kinh tế và xã hội của mỗi
quốc gia. Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Nhà nước Việt Nam dân
chủ cộng hoà ra đời, đánh dấu một thời kỳ mới trong quá trình phát triển xã hội của
dân tộc ta. Quyền bình đẳng nam, nữ và chế độ hôn nhân một vợ một chồng được
Nhà nước công nhận và qui định tại Hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946 và
trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959, thể hiện sự tiến bộ xã hội, góp phần
thúc đẩy việc hình thành và từng bước hoàn thiện quyền dân chủ trong quan hệ gia
đình Việt Nam.
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Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới cho thấy, sự tăng trưởng nhanh về
kinh tế nhưng không chú ý phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội sẽ dẫn đến
những khủng hoảng và đổ vỡ các quan hệ gia đình. Sự thay đổi về điều kiện làm
việc và sinh hoạt của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng là nguyên nhân làm ảnh
hưởng tới cấu trúc và sự ổn định của các gia đình ở nhiều nơi. Để khắc phục tình
trạng trên, nhiều nước đã hình thành các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách vấn
đề gia đình với các chính sách và sự đầu tư thỏa đáng giúp cho gia đình có đủ
năng lực thực hiện các chức năng của mình và thích nghi được với những biến đổi
của kinh tế - xã hội. Một trong những nguyên tắc quan trọng được các nước thừa
nhận làm căn cứ cho Liên hợp quốc công bố năm 1994 là Năm Quốc tế về Gia
đình: "Gia đình là đơn vị cơ sở của xã hội, và vì vậy xứng đáng được quan tâm đặc
biệt". Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Công uớc quốc tế về xoá bỏ mọi hình
thức phân biệt đối xử với phụ nữ đều coi gia đình như một nhân tố quan trọng để
thực hiện và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.
Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước đã đạt
được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp
phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình. Kinh tế hộ gia đình
ngày càng phát triển và thực sự đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở phát triển, góp phần gìn giữ và
phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc
làm đã giúp cho hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Nhà nước
đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình
có công với cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Công tác
dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã
đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và
xã hội ngày càng ổn định, phát triển. Hiện nay, gia đình Việt Nam đang được xây
dựng với những giá trị nhân văn tiến bộ, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ
em. Vai trò và quyền của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội ngày
càng được nâng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, đang được gia
đình và xã hội thực hiện khá hiệu quả. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy
định nguyên tắc hôn nhân bình đẳng và tiến bộ. Quá trình đổi mới càng củng cố
niềm tin và trách nhiệm của xã hội và mỗi cá nhân đối với gia đình. Việc thành lập
cơ quan quản lý nhà nước về gia đình năm 2002 đã đánh dấu một bước chuyển
mới trong nhận thức về gia đình và công tác gia đình. Từ năm 2001, ngày 28/6 trở
thành Ngày Gia đình Việt Nam càng khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội
và xã hội đối với gia đình.
Tuy nhiên, công tác gia đình hiện nay còn nhiều yếu kém và đang đối mặt với
nhiều thách thức. Việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình còn nhiều thiếu sót và
bất cập. Hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống
không kết hôn, bạo lực trong gia đình, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn
nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình
và xã hội. Những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài đang
ngày càng gia tăng. Các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu
nghĩa, thuỷ chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Nhiều tệ
nạn xã hội, nạn dịch HIV/AIDS đã và đang thâm nhập vào các gia đình đặc biệt là
đối với thanh, thiếu niên. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc,
nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Bạo hành trong gia
đình, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em
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làm trái pháp luật có chiều hướng phát triển. Nhiều gia đình vẫn đang phải gánh
chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Hàng trăm ngàn trẻ em nạn nhân của
chất độc da cam đang là nỗi đau của nhiều gia đình và xã hội. Hàng ngàn gia đình
có thân nhân bị chết, bị tàn tật do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Những mất
mát, đau thương của hàng triệu gia đình trong chiến tranh sau ba mươi năm vẫn
chưa thể bù đắp được. Công tác xoá đói giảm nghèo ở một số địa phương vẫn còn
nhiều khó khăn, kết quả chưa vững chắc, đặc biệt là ở vùng miền núi, vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc chuyển hướng ngành nghề cho
những hộ gia đình làm nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá và phát triển công
nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.
Nguyên nhân của tình hình nói trên có phần do nhận thức của xã hội về vị trí,
vai trò của gia đình. Công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa theo kịp với sự
phát triển của đất nước. Nhiều vấn đề bức xúc về gia đình chưa được xử lý kịp
thời. Các cấp chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo công tác gia đình;
chưa gắn việc ổn định và phát triển gia đình với phát triển các cụm dân cư, thôn ấp.
Công tác nghiên cứu về gia đình chưa được quan tâm. Công tác giáo dục đời sống
gia đình, cụ thể là việc giáo dục trước và sau khi kết hôn, việc cung cấp các kiến
thức làm cha mẹ, các kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình chưa được
coi trọng. Nhiều gia đình do tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo
dục và bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em. Xu thế hạt nhân hoá gia đình trong
quá trình công nghiệp hoá nếu không được định hướng sẽ tiếp tục gây sức ép về
nhà ở cũng như đặt việc chăm sóc trẻ em và người cao tuổi vào một thách thức
mới.
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế tạo ra
nhiều cơ hội và điều kiện, đồng thời cũng đặt gia đình và công tác gia đình trước
nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng sẽ
tiếp tục tác động mạnh tới các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và lối sống lành
mạnh. Sự phân hoá giàu nghèo sẽ tiếp tục tác động vào số đông các gia đình, nếu
không được hỗ trợ, không được chuẩn bị đầy đủ, nhiều gia đình sẽ không đủ năng
lực đối phó với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và không làm tròn
các chức năng vốn có của mình.
Nhận thức rõ tính cấp bách của việc giải quyết những bức xúc nêu trên, để
phát huy những yếu tố tích cực và chủ động tránh những tác động tiêu cực đối với
gia đình trong tương lai, cần có các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội, cộng đồng và từng cá nhân, giúp
mọi gia đình Việt Nam có đủ năng lực xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ, bình
đẳng, hạnh phúc.
Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010 nhằm củng cố,
ổn định và phát triển gia đình, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ IX và Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây
dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: “Nâng cao
trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình
có lối sống văn hoá, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào
lành mạnh của xã hội”.
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PHẦN THỨ HAI
QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU
1. quan điểm
a) Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển
bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Xây dựng gia đình Việt Nam ít con (mỗi
cặp vợ chồng có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc là động
lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.
b) Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các tổ
chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân là yếu tố quyết định sự thành
công của công tác gia đình.
c) Gia đình có trách nhiệm với các thành viên và với xã hội. Nhà nước và xã
hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.
d) Giáo dục và xây dựng gia đình luôn kế thừa, giữ gìn và phát huy những
giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với xây dựng những giá
trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.
e) Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Nhà nước ưu
tiên, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội và tranh
thủ sự trợ giúp của quốc tế cho công tác gia đình.
2. mục tiêu của Chiến lược:
a) Mục tiêu chung:
Từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng
có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.
b) Các mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu 1:
Củng cố, ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền
thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia
đình trong xã hội phát triển; thực hiện quy mô gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng có
một hoặc hai con); thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên
trong gia đình, đặc biệt là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với trẻ
em, phụ nữ và người cao tuổi.
Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:
Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa lên 80%.
Chỉ tiêu 2: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con.
Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến
thức về hôn nhân và gia đình lên 80%.
Chỉ tiêu 4: Tăng tỷ lệ người cao tuổi trong gia đình được con, cháu chăm sóc,
phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình lên 90 - 100%;
trong trường hợp người cao tuổi không còn người chăm sóc, phụng dưỡng theo
quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hoặc có người chăm sóc, phụng
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dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình nhưng không đủ khả năng
chăm sóc, phụng dưỡng thì được Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo
quy định của pháp luật hiện hành.
Chỉ tiêu 5: Tăng tỷ lệ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em lên 90 - 100%.
Mục tiêu 2:
Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới;
tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia
đình; tăng cường phòng, chống bạo lực trong gia đình; khuyến khích phát huy các
phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc
hậu trong hôn nhân và gia đình.
Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:
Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong ổn định và phát triển xã hội lên 90 100%.
Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ tảo hôn của người dân thuộc các dân tộc thiểu số đang
sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, bình quân hàng năm từ 10 - 15%.
Chỉ tiêu 3: Giảm tỷ lệ bạo lực trong gia đình, bình quân hàng năm từ 10 - 15%.
Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ gia đình bị các tệ nạn xã hội xâm nhập vào, bình quân
hàng năm từ 10 - 15%.
Mục tiêu 3:
Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc
làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các gia đình liệt sỹ, gia đình thương
binh, gia đình bệnh binh, gia đình của người dân thuộc các dân tộc thiểu số, gia
đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn và đặc biệt khó khăn.
Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:
Chỉ tiêu 1: Về cơ bản, không còn hộ gia đình nghèo.
Chỉ tiêu 2: 100% gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; gia
đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình của người dân thuộc các dân tộc
thiểu số, gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức thành viên của Mặt trận, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao mức
sống về vật chất và tinh thần.
Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ gia đình có nhà ở lên 100%; giảm 50% gia đình ở nhà
tạm.
Chỉ tiêu 4: Tăng tỷ lệ gia đình của người dân thuộc các dân tộc thiểu số, gia
đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn và đặc biệt khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục
và các phúc lợi xã hội khác lên 90%.
Chỉ tiêu 5: Tăng tỷ lệ dân cư ở nông thôn được dùng nước sạch lên 85%.
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PHẦN THỨ BA
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền
các cấp đối với công tác gia đình; thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy
mạnh quá trình xã hội hoá đối với công tác gia đình.
a) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính
quyền các cấp đối với công tác gia đình.
Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần xác định công tác gia đình là một
nội dung quan trọng trong các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội
hàng năm, 5 năm và dài hạn; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động rà soát,
đánh giá tình hình gia đình tại địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể
giải quyết những thách thức khó khăn về gia đình và công tác gia đình; xoá bỏ các
hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội,
bạo lực trong gia đình; đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi truỵ; tăng
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, nhất là trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát
triển của gia đình. Cán bộ, đảng viên gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình; đạt
tiêu chuẩn gia đình văn hoá; gắn việc xây dựng gia đình với sự nghiệp giải phóng
phụ nữ.
b) Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số,
gia đình và trẻ em các cấp.
Chính quyền các cấp cần quy hoạch đủ cán bộ, đào tạo, hỗ trợ cán bộ có
năng lực phụ trách công tác gia đình. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy,
cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cấp.
c) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình. Xây dựng chính
sách, luật pháp nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác gia đình.
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác gia
đình, phân bổ công khai nguồn lực, tập trung cho cơ sở, tạo điều kiện cho gia đình có
đủ năng lực thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình.
Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ trên cơ
sở kế hoạch hoạt động và hệ thống chỉ báo đánh giá được xây dựng thống nhất.
Nghiên cứu xây dựng mô hình gia đình Việt Nam với các tiêu chí phù hợp, chỉ
đạo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và nhân rộng mô hình.
Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp lồng ghép các hoạt động giữa các ngành,
các cấp, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các nhiệm
vụ của công tác gia đình.
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Thiết lập hệ thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về gia đình, thu thập, xử lý và cung
cấp kịp thời và chính xác những thông tin cần thiết phục vụ cho việc chỉ đạo, điều
phối các hoạt động của công tác gia đình.
Quản lý và phổ biến thông tin, số liệu về gia đình theo đúng các quy định của
Nhà nước.
d) Đẩy mạnh xã hội hoá công tác gia đình. Tăng cường sự tham gia thực hiện
Chiến lược của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng và mọi người dân .
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, những người tình nguyện và cộng đồng
tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, các loại hình dịch vụ gia
đình nhằm củng cố, ổn định và phát triển gia đình.
Tạo phong trào rộng khắp với sự tham gia tích cực của gia đình, cộng đồng,
nhà trường và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, bình
đẳng, hạnh phúc.
Xây dựng các phong trào nhằm khuyến khích và nhân rộng các mô hình gia
đình phát triển bền vững như: gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình nhiều thế hệ chung
sống mẫu mực, gia đình hiếu học ...
Gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các chủ trương,
chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước; có ý chí tự lực vươn lên; gìn giữ và phát
huy văn hoá gia đình, dòng họ, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương
ước, quy ước, quy chế dân chủ cơ sở.
Gia đình phải thực hiện tốt các chức năng, đặc biệt là phấn đấu mỗi cặp vợ
chồng chỉ có một hoặc hai con, quan tâm giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em,
chăm sóc và nuôi dưỡng người cao tuổi, tăng cường giáo dục trong gia đình, củng
cố và xây dựng quan hệ bình đẳng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau giữa các
thành viên gia đình.
Gia đình cần phát huy nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng; củng cố
và phát huy tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để đời sống gia đình
ngày càng cải thiện, đời sống cộng đồng ngày càng văn minh, tiến bộ. Hoạt động
củng cố, ổn định và phát triển gia đình phải gắn với hoạt động phát triển cộng đồng.
Tăng cường phối hợp, lồng ghép hoạt động giữa các chương trình, dự án
liên quan đến gia đình với sự tham gia rộng rãi của các bộ, ngành, các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước.
2. truyền thông, giáo dục, vận động
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên
gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước; thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và
gia đình; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự
xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị văn
hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến
của gia đình trong xã hội phát triển.
a) Nội dung giáo dục, truyền thông.
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Giáo dục và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật,
chính sách của Nhà nước, chú trọng những nội dung liên quan đến Luật Hôn nhân
và Gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số.
Cụ thể hoá công tác giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách
nhiệm của gia đình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước; quyền
và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trách nhiệm của các
thành viên trong gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi; cung cấp kiến
thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến bộ; thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá;
kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp
thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; tiếp tục
hoàn thiện các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá theo mục tiêu của Chiến lược, phù
hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và vận động các gia đình
đăng ký phấn đấu trở thành gia đình văn hoá.
b) Xây dựng các loại hình truyền thông, giáo dục và vận động phong phú, đa
dạng phù hợp với từng khu vực, từng vùng, từng loại hình gia đình và từng
nhóm đối tượng.
Huy động sức mạnh tổng hợp của các loại hình thông tin đại chúng, đặc biệt
là các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Khuyến khích việc sáng tạo
các biện pháp và hình thức truyền thông, giáo dục. Hình thành các chương trình tư
vấn trên các kênh truyền hình, phát thanh, internet, báo, tạp chí...
Tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền và vận động với các quy mô và loại
hình phù hợp từng đối tượng, vùng dân cư, địa lý. Tăng cường hoạt động giáo dục
kiến thức về gia đình trong nhà trường, cộng đồng và xã hội.
Tiếp tục xây dựng và phát triển các Trung tâm tư vấn, dịch vụ dân số, gia
đình và trẻ em để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình.
c) Tăng cường sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông.
Biên soạn các tài liệu hướng dẫn tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục gia
đình, hôn nhân và gia đình, giới và bình đẳng giới, kỹ năng làm cha mẹ, bảo vệ và
chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, phòng chống bạo lực và tệ
nạn xã hội trong gia đình và cộng đồng.
Nghiên cứu, lựa chọn và sản xuất các sản phẩm truyền thông, giáo dục chất
lượng cao phù hợp với từng nhóm đối tượng dân cư. ưu tiên sản xuất và cung cấp
các sản phẩm truyền thông, giáo dục làm cẩm nang cho các gia đình.
Phổ biến các bài học kinh nghiệm và nhân rộng các gương gia đình điển
hình tiên tiến.
3. kinh tế gia đình
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để góp phần củng cố,
ổn định và phát triển kinh tế gia đình; có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế
gia đình cho các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình
của người dân thuộc các dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, gia đình đang sinh sống
ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
a) Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế gia đình.
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Nhà nước có chính sách để gia đình phát triển kinh tế, chính sách khuyến
khích đầu tư và xúc tiến thương mại, giải quyết thị trường, bảo hiểm rủi ro để ổn
định và phát triển kinh tế gia đình. Khuyến khích gia đình khai thác và sử dụng đất
có hiệu quả.

b) Thực hiện một số chính sách ưu tiên phát triển kinh tế gia đình.
Ưu đãi về thuế để hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh
các sản phẩm mới, sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, hỗ trợ các gia đình tham
gia sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Tạo điều kiện để tăng cường khả năng và hiệu quả hoạt động của Ngân
hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tích cực
khai thác các nguồn vốn khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình vay vốn
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, mở rộng phát triển kinh tế.
c) Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc hỗ trợ các gia
đình phát triển kinh tế.
Cung cấp thông tin thị trường và chuyển giao kĩ thuật, khoa học công nghệ
mới cho các gia đình. Mở rộng các hoạt động khuyến lâm, khuyến nông, khuyến
ngư, tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích phát triển thêm ngành nghề mới và sử
dụng lực lượng được đào tạo về kỹ thuật, công nghệ để chuyển giao công nghệ
cho các gia đình phát triển kinh tế. Tạo sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa kinh tế
hộ gia đình và kinh tế tập thể.
Các tổ chức nghề nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp thông tin kinh
tế cho các hộ gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ thuật mới, đầu tư công nghệ mới,
kinh nghiệm kinh doanh, kiến thức pháp luật, quản lý cho các thành viên trong gia
đình.
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong các trường
phổ thông, các trường dạy nghề. Mở các lớp đào tạo nghề và quản lý kinh tế cho
thanh niên trước khi bước vào tuổi lao động phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng
nhóm dân cư. Khuyến khích tư nhân tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề .

d) Lồng ghép các chương trình và đẩy mạnh sự hợp tác để phát triển kinh tế
gia đình.
Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục
tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá
gia đình, chương trình mục tiêu quốc gia Xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm
nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để giảm nhanh tỷ lệ các hộ
nghèo và tăng các hộ giàu, hộ khá.
Khuyến khích các hình thức gia đình hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh trong
các hội nghề nghiệp, câu lạc bộ, các hình thức liên doanh, liên kết, hợp đồng giữa
gia đình với doanh nghiệp, với các tổ chức cung cấp thông tin, dịch vụ khoa học công nghệ, các nhà cung ứng, phân phối, thu mua sản phẩm; hỗ trợ gia đình
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chuyển dịch cơ cấu, sáng tạo sản phẩm mới, dịch vụ mới và tìm kiếm thị trường.
Tạo sự gắn kết giữa kinh tế gia đình và kinh tế tập thể.
4. mạng lưới dịch vụ gia đình và cộng đồng
Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ gia đình và
cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn
hoá, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội.
a) Xây dựng, củng cố và nâng cao hệ thống dịch vụ tư vấn về gia đình.
Tiếp tục hoàn thiện chất lượng hoạt động của các trung tâm tư vấn hiện có;
nâng cao chất lượng của các tổ hoà giải tại cộng đồng; hình thành các loại hình
dịch vụ tư vấn phù hợp.
Xây dựng hoàn thiện các trung tâm tư vấn về pháp luật, hôn nhân và gia
đình, y tế, văn hoá, giáo dục, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các khu
dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình.

b) Xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ gia đình.
Xây dựng một số loại hình dịch vụ gia đình và cộng đồng như giáo dục gia
đình, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, dịch vụ khoa học kỹ thuật, thể dục thể
thao, văn hoá văn nghệ và các loại dịch vụ phục vụ sinh hoạt gia đình, cứu trợ nạn
nhân của bạo lực trong gia đình.
Củng cố và nâng cao hệ thống các trường mầm non, quan tâm các loại hình
bán công và tư thục, xây dựng và thực hiện các mô hình chăm sóc người tàn tật
hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Củng cố và hoàn thiện hệ thống các Nhà văn hoá ở các địa phương; chú ý
thường xuyên đưa các nội dung hoạt động của Nhà văn hoá gắn với các nội dung
tuyên truyền, giáo dục về gia đình.
5. Thực hiện chính sách ưu đãi, ưu tiên và trợ giúp xã hội cho gia đình:
Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh,
gia đình bệnh binh.
Thực hiện chính sách ưu tiên đối với các gia đình thuộc dân tộc thiểu số đang
sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các gia đình gặp rủi ro, thiên tai,
gia đình neo đơn, gia đình người tàn tật, gia đình nghèo.
6. nghiên cứu khoa học và đào tạo.
Kế thừa và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về gia đình, nhằm bảo
đảm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc tham mưu hoạch định chính sách về gia
đình. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.
a) Kế thừa và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về gia đình
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Tập hợp, đánh giá các công trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát, xây dựng
chương trình nghiên cứu dài hạn và ngắn hạn về lĩnh vực gia đình. Xúc tiến các
nghiên cứu tổng thể và từng lĩnh vực của gia đình. Ưu tiên các nghiên cứu ứng
dụng nhằm đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách,
chương trình, kế hoạch để thực hiện chiến lược.
Từ nay đến năm 2010, ưu tiên nghiên cứu những chủ đề sau:
- Xây dựng chuẩn mực gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.
- Xu hướng phát triển của gia đình Việt Nam theo thế hệ.
- Thực trạng và xu hướng hôn nhân, hệ quả của các xu hướng đó và những biện
pháp tác động tích cực.
- Thực trạng và xu hướng thay đổi cấu trúc, chức năng của gia đình Việt Nam trong
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Nội dung, biện pháp giáo dục đời sống gia đình phù hợp với các đối tượng, các
nhóm dân cư và vùng địa lý.
- Cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với gia đình nói chung và các gia đình có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng để phát huy năng lực tự củng cố và hoàn
thiện của gia đình.
- Sự kết hợp giữa quản lý nhà nước, phối hợp của các tổ chức xã hội khác với vai
trò tự quản của gia đình trong việc củng cố các quan hệ gia đình, thực hiện vai trò
và các chức năng của gia đình.
- Phương pháp cân bằng giữa công việc và gia đình trong xã hội công nghiệp hoá
và hiện đại hoá để giúp các thành viên gia đình vừa có điều kiện cống hiến cho xã
hội vừa có điều kiện chăm sóc gia đình.
- Những vấn đề tổng thể về gia đình để đề xuất xây dựng những giải pháp phát
triển gia đình trong giai đoạn tiếp theo.
b) Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.
Xây dựng và từng bước mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực
gia đình theo phương châm thiết thực cả về nội dung và phương pháp, vừa đảm
bảo phục vụ trực tiếp yêu cầu triển khai Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam
trong giai đoạn trước mắt, vừa chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho tương lai.
Xây dựng chương trình, nội dung và giáo trình đào tạo; tổ chức việc đào tạo
quản lý Nhà nước về gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số, Gia đình và
Trẻ em; đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên các cấp về gia đình; chú trọng việc
đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về gia đình với
các hình thức chính quy, không chính quy, trong và ngoài nước; có đề án xây dựng
Trường cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em.
Đào tạo đội ngũ làm công tác truyền thông đại chúng có kỹ năng, xây dựng
nội dung các thông điệp về lĩnh vực gia đình.
Đào tạo và hình thành đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp làm công tác tư vấn giỏi
về gia đình và đội ngũ giáo dục viên tiền hôn nhân cho các trung tâm tư vấn dân số,
gia đình và trẻ em, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình.
7. Hợp tác quốc tế:
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Tăng cường và mở rộng hợp tác đa phương và song phương để trao đổi kinh
nghiệm và tranh thủ vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện công tác gia đình.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới nhằm học
tập và chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về gia đình. Tăng cường và mở rộng
sự hợp tác với Chính phủ các nước, các tổ chức của Liên hiệp quốc, các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt là các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam á (ASEAN) và các nước trong khuôn khổ hợp tác á-Âu (ASEM). Hình thành và
mở rộng diễn đàn khu vực về gia đình nhằm tạo khuôn khổ cho việc chia sẻ kinh
nghiệm về lĩnh vực gia đình giữa các nước trong khu vực.
Củng cố và tăng cường sự hợp tác với Chính phủ các nước, các tổ chức của
Liên hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm nâng cao năng lực gia
đình Việt Nam. Phụ nữ và trẻ em là các đối tượng được ưu tiên trong việc vận động
các nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam.

8. Kinh phí thực hiện chiến lược
Nhà nước có chính sách ưu tiên, bảo đảm kinh phí từ ngân sách Nhà nước
cho các hoạt động để thực hiện Chiến lược. Kinh phí thực hiện Chiến lược được bố
trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan có liên quan và các
địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài nguồn ngân sách
nhà nước, các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương chủ động tạo mọi điều
kiện nhằm huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Việc quản lý và sử dụng kinh phí cho các đề án của Chiến lược thực hiện
theo các quy định của Luật ngân sách.
9. Các đề án của chiến lược
1. Đề án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi giai đoạn 2005-2010.
2. Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình giai đoạn 2005-2010.
3 Đề án nghiên cứu những vấn đề tổng thể về gia đình để đề xuất xây dựng mô
hình gia đình và giải pháp phát triển gia đình trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện
đại hoá.
4. Đề án phát triển dịch vụ gia đình và cộng đồng giai đoạn 2005-2010.
5. Đề án phòng, chống bạo lực trong gia đình; phòng, chống sự xâm nhập của tệ
nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2005-2010.
6. Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình giai đoạn
2005-2010.
Trên cơ sở các đề án đã được xác định, tiến hành xây dựng các dự án, kế
hoạch hàng năm nhằm thực hiện các mục tiêu của Chiến lược.

PHẦN THỨ TƯ
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính, ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành khác có liên quan và ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện
Chiến lược.
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, các ngành có liên quan và ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
hoạt động hàng năm, phù hợp với Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước trong cùng thời kỳ; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án của
Chiến lược theo quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình
thực hiện Chiến lược theo định kỳ hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ
chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2007 và tổng kết tình hình
thực hiện Chiến lược vào năm 2010.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan xây
dựng để trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm
pháp luật về gia đình.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và
các Bộ, ngành có liên quan đưa một số mục tiêu của Chiến lược này vào kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia hàng năm và năm năm.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn và kiểm tra các Bộ, ngành có liên quan và các địa
phương sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược theo quy định hiện hành.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có
liên quan tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa học, kỹ thuật nông
nghiệp; xây dựng hệ thống dịch vụ ở nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất,
kinh doanh, tiêu thụ, chế biến và tiêu dùng để hỗ trợ cho các gia đình phát triển kinh
tế gia đình.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả chương trình xóa
đói, giảm nghèo và việc làm; chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ;
chính sách bảo trợ xã hội; phối hợp với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và các
Bộ, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện đề án "phòng, chống bạo lực
trong gia đình; phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2005
- 2010" theo quy định hiện hành.
6. Bộ Tư pháp thống nhất quản lý công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp
luật; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình.
7. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ
em, Bộ Tư pháp và ủy ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về hôn nhân và gia đình, giáo dục về phong tục, tập quán, truyền thống đạo
đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
8. ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Tư
pháp, Bộ Văn hoá - Thông tin tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân
và gia đình cho người dân thuộc các dân tộc thiểu số.
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9. Căn cứ quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Chiến lược, các Bộ Y tế, Giáo dục
và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ,
Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác có liên quan tham gia thực hiện
Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.
10. Căn cứ quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Chiến lược, ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa các mục tiêu về gia đình vào kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương; xây dựng và tổ chức
thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương và tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm với Bộ trưởng,
Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân
dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật về hôn
nhân và gia đình và vận động xoá bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia
đình.
11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi
Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận
tham gia triển khai và thực hiện Chiến lược trong phạm vi hoạt động của mình; đẩy
mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở
khu dân cư".
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
Lê Thị Thu
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