
 

 

BỘ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /BTNMT-TCCB 
V/v triển khai công tác gia đình  

năm 2022 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2022 

     Kính gửi:  

   - Công đoàn Bộ; 

   - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.  

 

Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; 

hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tại Công văn số 52/BVHTTDL-GĐ ngày 07/01/2022 và các văn bản, chỉ 

đạo có liên quan của Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng và các tổ 

chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện công tác xây dựng gia đình theo các văn bản của Đảng và Nhà nước, trong 

đó lưu ý tập trung thực hiện các nội dung, yêu cầu sau: 

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình, trọng tâm là các văn bản: Chỉ 

thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng 

gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 

10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021; các Văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự 

đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 22-CV/BCSĐTNMT ngày 07/5/2021 về 

việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, số 71-

CV/BCSĐTNMT ngày 19/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới. 

2. Các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức đoàn thể 

thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng 

các nhiệm vụ về công tác gia đình, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ trong công tác huy động cá nhân, tổ 

chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình, chăm lo giúp đỡ, hỗ 
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trợ các gia đình nghèo, khó khăn; xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình; thực 

hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa.  

3. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước (Tổng cục Môi trường, Tổng cục 

Quản lý đất đai, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước,…) và các 

đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ về công tác báo chí, tuyên 

truyền (Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi 

trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;…) tham mưu, đề xuất, tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện tại Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 

30/12/2021, cụ thể: Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc 

xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức của gia đình trong 

bảo vệ tài nguyên, môi trường; cung cấp cho các gia đình kiến thức, kỹ năng 

ứng phó với tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển 

của gia đình.  

4. Các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ về công tác 

báo chí, tuyên truyền (Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài 

nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và Môi trường), theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), v.v. 

5. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc tập trung làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các công đoàn viên, đoàn viên thanh 

niên tham gia thực hiện công tác gia đình năm 2022, Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình, thực hiện hiệu quả các 

phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào thi đua yêu nước.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo; 

- Các Thứ trưởng; 
- Đảng ủy Bộ; 

- Đảng ủy khối cơ sở Bộ TN&MT 

  tại TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, TCCB.AL 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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