
LIEN DOAN LAO DQNG TP.HO CHf MIMi CONG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NA1'v 

LIEN BOAN LAO BONG QU4.N 1 Doe 1p —  Tir do —  Hanh phñc 

S& /KH—LDLD Quan 1, ngày ü2 tháng 6 näm 2020 

KE bACH 

Ti chfrc các hoit dng k3 nim 19 nám Ngày Gia dInh Vit Nam 

(28/06/2001 — 28/06/2020) 

Can cü K hoach  s 24/KH-LDLD ngày 19/5/2020 cüa Lien doàn Lao 

dng Thành ph H ChI Minh v vic th chüc các hoat  dng ki nim Ngày Gia 

dInh Vit Nam näm 2020. Lien doàn Lao dng Qun 1 xây dirng k hoach  t 

chüc các hott dng kST nim 19 nàm ngày Gia dInh Vit Nam, vâi ni dung cii 

th niur sau: 

I- MTJC Did - yEu CAU: 

- Tip tiic nâng cao nhn thi'rc, trách nhim cüa các cp cong doàn và 

CNVC-LD di vâi cong tác gia dInh trong thai k' dy manh  cong nghip hóa, 

hin dti boa và hi nhp quc t. 

- Biu ducing, ton vinh nhftng giá trj truyn thng t& dp cüa gia dInh 

Vit Nam; Tuyên truyn, 4n dng CNVC-LD thirc hin np sng van minh, 

van boa üng xü trong gia dInh, cong dng và xâ hi, k thüa truyn thng t& 

dçp cüa gia dInh no m, tin b, hanh  phiic, van minh. 

- Tao  diu kin giao luu, chia sé kinh nghim, kin thüc, k nàng nuôi 

day con, t chüc t& cuc sang gia dInh, gop ph.n xây drng gia dInh no 

tin b, hanh  phüc, van minh. 

- Các hoat  dng kST nim Ngày Gia dmnh Vit Nam duc th chrc thit 

thirc, phü hcp vái diu kin thiic t cüa dan vj và dam bão cong tác an toàn 

phOng chéng djch bnh Covid-19. 

II- CIIIJ BE, NQI DUNG THUC HIN: 

1. Chü d Ngày gia dInh Vit Nam 28/6/2020: "Gifr gin và phát huy 

truyn thông van hóa frng xir tt dçp trong gia dinh". 

2. Ni dung: 

- EMy manh  tuyên truyn v m11c dIch, nghia, tm quan trçng cüa cong 

tác gia dinh; Quyêt djnh so 629/QD-TTg ngày 29/5/2012 cüa Thu twng ChInh 



Phü phé duyt Chin luçic phát trin gia dInh Vit Nam dn 11am 2020, t.m 

nhin 2030, Nghj quy& s 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 cüa Ban Chip hành TW 

Dàng khóa )U v "Xây drng và phát trin van hóa, con ngui Vit Nam dáp 

irng yêu cu phát trin bn vtmg Mt nuôc"; Lut hon nhân và gia dInh, Lut 

phông, chéng bao  lirc gia dInh, Lut bInh Mng gii,... 

- Di mfi hoat dng tuyên truyn v cong tác dan s - gia dInh - tré em 

vi thiu hInh thüc thit thirc nhu din dan, t9a dam, trao di kinh nghim, hi 

nghj, hi thi, câu lic b, tii vn v hon nhân, gia dinh, trách nhim cüa nam 

gii trong vic chia sé cong vic gia dInh và trong chäm sóc, nuôi day con; k5' 

nãng irng xir giUa các thành viên trong gia dInh; k nàng chäm soc ngu1i ln 

tui, ngu1i khuy& t.t; 4n dng CNVC-LD sinh dü 2 con, không 1ira chçn gii 

tInh khi sinh, giám tInh trang sinh con thu 3 trà len; xây dirng gia dInh no 

tin b, hnh phüc, van minh và chäm lo t& hcm cho con CNVC- LB, phông 

ngüa và giàm thiu lao dng tré em, phông chng xâm hai  tré em, dinh duông 

và an toàn v sinh thirc phm, 

- Ph& hçip vi các dan vj My math  boat dng tuyen truyn v gia dInh, 

phông, chng bao  hrc gia dIth; bInh Mng giói g.n vói chñ d "Näm My math 

boat dng vn hóa vã xay dirng np sng van minh, dO thj". 

- Tt chüc các hoat dng k nim Ngày Gia dhih Vit Nam (28/6), biu 

ducmg gia dIth CNVC-. LB tiéu biu,... 

- T chüc các hoat  dng humg i1mg Tháng hành dng qu& gia v phông, 

ch6ng bao  hrc gia dInh (15/5-30/6/2020): "Phdng, cMng bgo ly'c gia dInh là 

trách nhim cia các câ'p, các ngành, mç'i gia dInh và toàn xa hf' và Tháng 

hành dng vi tré em 2020 (tir 01/6-30/6): "Chung tay báo v Ire em, phông, 

chdngxám hai Ire em". 

- Quan tam chäm 10 cho các tru?mg hcrp gia dInh CNVC- LB khó khän, 

bj ành hung do tIth hIth djch beth Covid-19. 

III- THAN}I LAP BAN TO CIIIJ'C: 

1.  B/c Truang Thj Mirth Dung — Chü tich Tnràng ban 

2.  B/c H Nhu Cat Tuing — Phó Chü tjch Phó ban 

3.  B/c Ha TM Thu Dinh - UVBTV Thành viên 

4.  B/c Nguyn Ngpc Dan - UVBTV Thàth viên 
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5.  DIe Dixang Lê Thun — UV.BCH Thành viên 

6.  DIe HuS'nh  Ng9c Hôa — CB chuyên trách Thành viên 

7.  DIe Hüa Trung NghTa — CB chuyên trách Thành viên 

8.  DIe Nguyn Thj Minh Nguyt - CB chuyên trách Thành viên 

IV- TO CHI5C THEIC HIN: 

1- D6i vói Lien doàn Lao dng qumn 1: 

- Xây dimg k hoch t ehüe các hott dng k nim 19 näm Ngày Gia dhih 

Vit Nam (28/06/200 1 — 28/06/2020) và trin khai dn các CDCS trirc thuôc thuc 

hiên. 

- PMi hçcp Uy ban nhân dan Quan  1, Uy ban Mt tran  T quc Vit Nam 

Quan 1, Qun doân 1 và Hi Lien hip Phii nit Quan  1 t chüc Hi thi "Hành 

trinh gia dInh gn kIt yêu thwo'ng" vào ngày 20/6/2020. 

- T chüe hôi thi ye tranh dành cho con CNVCLD chü d "Gia dInh 

CNVCLD Quán 1 trong suy nghz tré em" (co thl l riêng). 

- T chüc hi nghj tuyên duang ep qun nhftng gilcing gia dinh CNVC-

LD tiêu biu nuôi con ngoan h9c giôi, gia dInh h9c tap. 

Thyi gian t chüc: Dir kin htc 07 giô' 30, Thu Ba, ngày 30/6/2020 tai 

Hi trung LDLD quQtn 1, s 37 Han Thuyên, phithng Bn Nghé, qun 1. 

- V.n dng CNVCLD tham gia các boat  dng do cong doân cp trên th 

chüc. 

2- D6i vó'i Cong ttoàn ccr sá trrc thu(ic: 

- Can ciTr tInh hInh thirc tin tai  &m vj, t chüc thirc hin các ni dung tti 

mic II k hoach nay và t chüc các hoat  dng thit thirc k nim 19 11am Ngày 

Gia dmnh Vit Nam, tuyên diiang nhftng gia dInh CNVC-LEE) tiêu biu phü hqp 

vâi dan vj. Trên co si danh sách tuyên duang tti ea si, BCHICDCS bInh xét 

guong gia dmnh tiêu biu nht d xut v LDLD qun 1 d tuyên duong (co 

thông báo riêng,). 

- Tip tiic t chüc các boat dng chäm 10 cho gia dInh CNVC-LD có 

hoàn cânh khó khàn. 

- Van dng CNVCLD däng k các cp gia dlnh tham gia Hi thi 

"Hành trInh gia dInh gn kt yen thiro'ng" do Lien doàn Lao dung Qun 1 

phi hçp Uy ban nhân dan Qun 1, 11'Jy ban Mat tran T quc Vit Nam Quan 
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BAN CHAP HAHH 

UN 

OtJN 1 

1, Qun doàn 1 và Hi Lien hip Phv ntt Qun 1 t chirc ngày 20/6/2020 (dang 

k và gui danh sách v cho 4/c Dirong Lê Thun, chm nht 09g00 ngày 

12/6/2020). 

- Vn dng CNVCLD tham gia cáe hoit dng do cong doàn cp trên th 
chüc. 

Trên day là k hoach th chüc các hott dng kr nim 19 näm Ngày Gia 

dInh Vit Nam, d nghj Ban chp hành CDCS tranh thu sir h trçr cüa don vj t 

chüc t& các hoit dng ti &m vj và giri báo cáo v Lien ctoàn Lao dng qun 1 

truác ngày 20/7/2020 d tng hcip báo cáo v Lien doàn Lao dng Thành pM 

theo quy djnh. M9i thc mc vui lông lien h dlc Duang Lê Thun — LTVBCH 

Lien doàn Lao dng q4n  1 s din thoti: 08.38222.98 1 — s ni b 19. 

No'i n/ian: 

- Ban Nü cong LDLD/TP; 

- BCH LDLD/Q1; 

- BCH CDCS, ND tri,ic thuc; 

- Ltru:VP, NC, CNTT. 

TM. BAN THU'1NG VV 

CHU T!CH 

Triro'ng Thj Minh Dung 
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