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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

Số:          /BVHTTDL-GĐ 

V/v xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược, 

văn bản, đề án về gia đình  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

    - Các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương; 

    - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2013 

của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo 

Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư  về việc sơ kết 

Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về 

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị định số 

02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công 

tác gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hoạt động tổng kết 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các 

văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.  

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết (dự 

kiến cuối năm 2020), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các 

Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng Báo cáo tổng kết thực 

hiện Chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kèm theo công văn này: 

- Bảng tổng hợp nhiệm vụ, đề án, chương trình về công tác gia đình do 

các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương thực hiện theo phân công tại Quyết định số 

629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP. 

- Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ, đề án, 

chương trình về công tác gia đình do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương thực 

hiện theo phân công tại Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, 

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP (gửi Bộ, ngành, đoàn thể trung ương). 

- Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược và các văn 

bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020 (gửi Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). 
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Báo cáo của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về địa chỉ: Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (Vụ Gia đình), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua email: 

vugiadinhdeanchienluoc@gmail.com trước ngày 30 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TTCNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, GĐ, HN (100). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Trịnh Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Hoàng Thị Nhung, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại: 0904 198 595 hoặc  02439438231 (máy lẻ 267). 
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