TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phtic
Ha N5i, ngàyJ2 tháng02 nám 2020

S: /7HD- TLD

HU'ONG DAN
Tng kt 15 nãm thrc hin CM thj 49-CT/TW ngày 21/2/2005 cüa Ban BI
thir v "Xây dng gia dInh thôi kr tty mnh CNH-HDH dt nu*c"
và ting kt thiyc hin XII s 18IKH-TLD ngày 28/2/2014,
K.H s 481X11-TLB ngày 11/11/2019 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
trin khai Chin ltrqc phát trin gia dInh Vit Nam và Chirong trInh
hành dng Quc gia phông, chng bio hyc gia dInh.
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Kinh gui: - Cac Lien ttoan Lao d9ng tinh, Thanh pho;
- Các Cong doàn ngành Trung trtrng và tu'o'ng dtrong;
- Các Cong ttoàn Tng cong ty tr'c thuc TLD.
Can cü Cong van s 7954-VC/BTGTWW ngày 10 tháng 01 nàm 2020 cüa
Ban Tuyên giáo Trung uong ye vic tong két 15 nAm thc hin Chi thj 49CT/TW ngày 2 1/02/2005 cüa Ban BI thu ye "Xây drng gia dInh thñ k' cOng
nghip hóa, hin dai hóa dat nuOc"
Can eli Chuong trInh phi hqp s 1 842b/CTPH-BVHTTDL-TLDLDVN,
ngày 23/11/20 16 gia Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và BO Van boa, The
thao và Du ljch ye xây dirng di song van boa trong cOng nhân, viên chüc, lao
dng giai doan 20 16-2021.
Tng Lien doàn hiràng dLi các Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph& COng
doàn ngành Trung isong va tuong dixong, các Cong doàn Tong cong ty trirc thuc
Tong Lien doàn tong kêt 15 nám th%rc hin Chi thj 49-CT/TW ngày 2 1/2/2005
cüa Ban BI thu ye "Xây dirng gia ctInh thOi k' CNH, HDH dat nuâc" (Chi thj 49CT/TW) Va tng kêt thirc hin Ké hoach
1 8/KH-TLD ngày 28/2/2014 triên
khai Chiên luçic phát triên gia dInh Vit Nam và Chucmg trInh hành dng quôc
gia phOng chng bao 1%rc gia dInh dn nàrn 2020 (Ké hoach
i 8/KH-TLD); Ke
hoch 48/KH-TLD ngây 11/11/2016 triên khai chucmg trInh giáo dic dôi song
gia dInh và phOng chong bao 11rc gia dInh trong CNVCLD den nàm 2020 (Kê
hoach 48/KH-TLD) Cu the nhu sau:
I. M1JC DICH, YEU CAU
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1. Muc dIch
Dánh giá qua trinh trin khai và kt qua 15 nAm th%rc hin Chi thj 49CT/TW cüa Ban BI thu và K hoch s 1 8/KH-TLD, K hoach s 48/K}{-TLD
cüa Tng Lien doàn, trén co s& do d xut các giãi pháp nh&m thirc hin có hiu
qua các chñ truang cüa Dãng, chInh sách pháp lut cüa Nha ni.rOc v xay dimg va
phát trin gia dinh CNVCLD no m, bInh ding, tin bO, hnh phüc.
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2. Yen cau
Dánh giá khách quan, chInh xác nhüng kt qua dt duçic và xác djnh nhüng
ni dung, thim vii mói và nhftng giãi pháp có tInh dOt phá, phñ hqp nh.m thçrc
hin có hiu qua cong tác xây dirng
phát trin gia dmnh CNVCLD trong th?i
gian tâi.
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II. NO! DUNG BAO CÁO
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1. Ket qua trien khai thc

hien

1.1. TInh hinh quán trit Chi thj 49-CT/TW cüa Ban BI thu và trin khai
thirc hin K ho.ch s 18/KH-TLD, K hoach sE 48/KH-TLD cüa Tng Lien
doàn t?i các cp cong doàn.
- Dánh giá viêc lânh dao, chi dao, quán trit, th hóa các Nghj quyêt cüa
Dâng, chInh sách pháp 1ut cüa nhà nithc v cong tác gia dInh gn vâi thc hin
Chi th 49-CT/TW cüa Ban BI thu và K hoch s 1 8/KH-TLD, K hoach s6
48/KH-TLD cüa Tang Lien doàn cüa các cp cong doàn dn doàn viên và ngi.ri
lao dng (1it ké dy dü cac van ban c.ptith, ngành trung uong dâ ban hành).
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1.2. Ket qua d.t dixçc theo miic tieu va nhiçm vii, giai phap cua Chi th 49CT/TW cüa Ban BI thu và K hoach s 18/K}-I-TLD, K hoach s 48/KH-TLD
cüa Tng Lien doàn, tp trung vào nhUng vn d tr9ng tam:
- Nhn thirc v vj trI, vai trô cüa gia dInh di vâi sr phát trin bn vCrng;
länh do, chi dao Cong tác gia dInh.
- Cong tác tuyên truyn, ph bin và giáo diic pháp lust nâng cao then
thüc CNVCLD và dOi ngU can bO cong doàn trong cong tác gia dInh, hon nhãn
gia dInh, bInh dng giói, phông chng bao lirc gia dInh và trin khai chucing trinh
giáo dic di sng gia dInh trong CNVCLD. Tng hqp nhftng hoat dng truyn
dánh giá nh&ng kt qua dã dt duqc, khó khän và
thông dã duqc thirc hin
thách thüc trong cong tác tuyên truyn, ph bin pháp luat v gia dInh.
va

- Vic thirc hin các chInh sách pháp luat v hon nhân gia dInh, phông
chng bao lirc gia dInh, các mô hInh hoat dng cii th& thit thirc h trçr CNVCLD
phát trin kinh t gia dInh và xây dirng gia dInh hanh phüc.
- Dánh giá nhüng thay di v then thüc và thay di v diii song van hóa,
hnh phik gia dInh. . . cüa can bO, cong chüc, viên chirc và nguYi lao dng thuOc
dcm vi trong 15 nãm qua.
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- Danh gia trnh hrnh phoi hçip hem tra, giam sat va xu ly vi phm phap
lut v cong tác gia dInh di vâi can bO, cong chirc, viên chi.'rc vâ ngu?ii lao dng
&m vi. Nhing phát hin trong kim tra, giám sat, giài pháp, kin nghj dä dugc
thirc hin.
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- Dánh giá thrc trng ngun lirc du tu trin khai thrc hin các hoat ctng
xây drng gia dInh CNVCLD. S nguñ &rçYc cü thirc hin nhim vii và kinh phi
chi cho hoat dng v cong tác gia dInh.
- Kt qua thirc hin các mvc tiêu, chi tiêu K hoach s 1 8/KH-TLD và K
hoach s 48/KH-TLD cüa Tng Lien doàn (co s 1iu cii th)
2. Dánh giá chung qua trInh trin khai thiyc hin Chi thl 49-CT-TW
cüa Ban BI thir và K hoch 18/KH-TLD, K hoch s 48/KII-TLD cüa
Tng Lien doàn.
2.1. Tfu dim
2.2. Han ch& tn tai
2.3. Nguyen nhân
T.p trung vào vic lãnh dao, clii dao cüa các cap cong doàn dôi vói cong
tác gia dmnh, vai trô cüa cong doàn trong vic phi hcip v9i cci quan quãn l nhà
niirc kim tra, giám sat vic th%rc hin chInh sách, pháp 1ut v gia dInh; các yêu
t ãnh hu&ng dn gia dInh va dc bit là gia dInh cong nhan lao dng dang lam
vic tai các KCN, KCX.
3. Bài h9c kinh nghim
Nêu rô bài bce kinh nghim tr nh&ng thành cong và han ch trong trin
khai thrc hin Chi thj 49-CT/TW va K hoach s 1 8/KH-TLD và K hoach s
A
48/KH-TLD cua tong Lien doan.
4. Xây drng phirong htr(rng, nhim vçi, giãi pháp, kin nghj nhãm xây
drng và phát trin gia dInh bn vfrng trong nhfrng nám tip theo.
4.1. Di,r báo thun lçii, khó khàn, thách thüc trong thai gian tói tác dng
dn cong tác gia dInh.
4.2. Phucmg huàng, thim vi.
Nêu rô nhUng ni dung, phuong hithng, nhim vi c.n trin khai, dr kin
kt qua dat duc:
- V ni dung, hInh thirc và phuong thüc t chüc các nhim vi cii th.
- V chInh sách pháp lut lien quan dn cOng tác gia dInh, kin nghj süa
di, b sung mOt s van ban luat nhu Lut Hon nhan và Gia dInh, Lut phOng,
chng bao 1irc gia dInh và các van ban huàng d&i thi hành.
4.3. Các giài pháp, kin nghj trong cong tác lãnh dao, chi dao, t chüc thirc
hin cong tác gia dInh.
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III.TO CHUC THI)'C HIN
1. Lien doàn lao dng tinh, thành ph, công doàn ngành Trung tro11g
và tirong throng, Cong doàn tng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn
- T chüc tng kt theo các ni dung trén.
: HInh thüc tng kit: Co th tng k& b.ng van ban hotc kt hqp vi các
hot d9ng chuyen de co lien quan.
- Gui báo cáo tng kt v Tng Lien doãn (qua Ban NU công) s 65 Quán
Sü, Hoàn Kim, Ha Ni; dng th?ñ gi:ri ban mm qua email:
bannucongcdvn@gmail.com trw&c ngày 30/4/2020.
- Tuyên truyn v kt qua 15 näm thtrc hin Chi thj 49 - CT/TW cüa Ban BI
thu va tng k& thirc hin K hoch s 1 8/KH-TLD, K hoach s 48/KH-TLD cüa
Tong Lien doàn.
2. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
2.1. Giao cho Ban Mt cong Tng Lien doàn:
- Don dc các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cOng doàn nganh
Trung ucmg và tuong ctucing, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc TLE) tiin khai
thirc hin tng kt 15 näm thrc hin Chi thj 49-CT/TW cüa Ban BI thu và tng kêt
thrc hin K hoach s 18/KH-TLD, K hoch s 48/KH-TLD cüa Tng Lien
doàn dam bâo dung ni dung cüa Huóng dk
- Ting hçp k& qua thrc hin cüa các dmi vi d xây dmg dr thào Báo cáo
tng kt 15 nãm thirc hin Chi thj 49-CT/TW cüa Ban BI thu và tng kt thirc
hin K hoach s 181KH-TLD, K hoach s' 48/KH-TLD cüa Tng Lien doàn
theo dáng tin dO yêu cu.
2.2. Giao cho Báo Lao dOng, Tp chI Lao dng và COng doãn, trang tin
diçn tu TLD tuyen truyen ket qua 15 nam thc hiçn Chi th1 49-CT/TW cua Ban
BI thu và tng kt thirc hin K hoach s 1 8/KH-TLD, K hotch s 48/KH-TLD
cüa Tng Lien doàn. A
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DOAN CHU TICH
CHU TICH

No'i nhn:
- Nhix kInh giri (d& thrc hin)
- Thing trrc DCT (d báo cáo)
- Lixu VT, BNC TLD

BAN
CHAP HANH
TRUNG LING

A
Tran
Van Thut
A
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