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BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thi 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thƣ về
“Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc” và tổng kết thực hiện
Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014, Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2019
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chiến lƣợc phát triển gia đình
Việt Nam và Chƣơng trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 28/2/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thi 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư
về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện
Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014, Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2019
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tình hình quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thƣ và triển khai thực
hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ, Kế hoạch số 48/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn đến
CNVCLĐ
Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 49/CT-TW (21/2/2005), Kế hoạch số
18/KH-TLĐ (28/2/2014), KH số 48/KH-TLĐ (11/11/2019), Ban Thường vụ LĐLĐ
tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan về công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình
đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ1.
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- Hướng dẫn số 13-HD/LĐLĐ ngày 10/5/2009 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ
em, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động DS-KHHGĐ và Ngày Dân số thế giới;
- Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai hoạt động Tháng hành
động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2012;
- Công văn số 09/HD-LĐLĐ ngày 08/4/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam
2013;
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Cùng với việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư cho
đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công
đoàn gắn việc xây dựng chương trình đời sống gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước vào chương trình xây dựng hoạt động hàng năm.
2. Kết quả đạt đƣợc
2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt
công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
Tổng Liên đoàn và của tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ. Chú trọng
tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn
nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số; phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn
hóa, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình; đa dạng
hóa các loại hình tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nam giới đối với các công
việc gia đình như: tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức
nuôi dạy con; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu vào dịp Ngày
Gia đình Việt Nam (28/6); tổ chức hội thi “Kiến thức pháp luật và gia đình nữ
CNVCLĐ”, “Gia đình điểm 10”, “Nữ công gia chánh”; thăm hỏi nữ CNVCLĐ nghèo
vượt khó, tổ chức trao thưởng cho các cháu con CNVCLĐ đạt thành cao trong học tập
nhân dịp 1/6, Trung thu...

- Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức biểu dương “Gia đình
CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc” năm 2013;
- Kế hoạch liên tịch số 363/KHLT-VHTTDL-LĐLĐ-HPN ngày 23/4/2013 của Sở VH,TT&DL, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN
tỉnh về việc thực hiện Năm Gia đình Việt Nam năm 2013 giữa Sở VH,TT&DL, Liên đoàn Lao động và Hội LHPN tỉnh
Quảng Trị;
- Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 17/6/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày gia đình Việt Nam;
- Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 13/5/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì Trẻ
em, Ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2015;
- Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ
phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2016;
- Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ
phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017;
- Công văn số 110/LĐLĐ ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số
vấn đề cấp bách về công tác DS-KHHGĐ;
- Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/6/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chủ đề hoạt động công tác Dân số - Gia
đình – Trẻ em năm 2018;
- Công văn số 256/LĐLĐ-TGNC ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng
giới Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2019;
- Hướng dẫn số 34/HD-LĐLĐ ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác bình đẳng giới, dân số, gia
đình, trẻ em năm 2020.
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Tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b-NQ/TLĐ
ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong
thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự
trọng - trung hậu - đảm đang”. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chú trọng tuyên
truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con
ngoan, học giỏi; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, hạn chế mức thấp nhất
trường hợp sinh con thứ 3 trong CNVCLĐ; tích cực vận động mọi gia đình trong cơ
quan, đơn vị tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiến nếp sống văn minh, giữ gìn và phát
huy văn hóa gia đình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của
Nhà nước; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt
Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; tích
cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.
Kết quả trong 15 năm qua, các cấp công đoàn đã lồng ghép tổ chức 9.750 lớp
tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới cho 58.560 lượt CNVCLĐ tham gia;
phát hành trên 15.000 tờ rơi, 5.000 sổ tay có nội dung liên quan; cung cấp 11.300
quyển sổ tay nữ công của Tổng Liên đoàn đến Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ
sở. Hàng năm, các công đoàn cơ sở đã tổ chức tổng kết và công nhận 90% nữ
CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
2.2. Việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống
bạo lực gia đình, các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc trong CNVCLĐ
Trong nhiều năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp công
đoàn quan tâm đẩy mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ hưởng ứng tham gia phong trào, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức sâu
sắc về vai trò, vị trí của việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh
phúc, đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập
và phát triển. Nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc trong CNVCLĐ đã ra đời
như: mô hình “Gia đình không có tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có ma túy”, “Gia
đình nhà giáo văn hóa”, “Gia đình ít con”, “Gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,
“Gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”… nhằm tạo sự giao lưu gặp
gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác, học tập, lao động sản xuất, giúp nhau xây dựng,
vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, phê phán những biểu hiện không đúng,
không lành mạnh trong đời sống gia đình; từ đó nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe
cho các thành viên trong gia đình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo động lực
thúc đẩy CNVCLĐ kế thừa, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt
Nam xây dựng gia đình CNVCLĐ có tri thức, có sức khỏe, có lối sống văn hóa, năng
động sáng tạo. Kết quả trong 15 năm qua, có trên 90% gia đình cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa và hàng trăm gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu
dương, khen thưởng.
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2.3. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về
công tác gia đình đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động
Hàng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các
ngành chức năng lồng ghép kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về phòng
chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ, chính sách DS-KHHGĐ; đồng thời, phối hợp
kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ
luật Lao động, Nghị định 85/NĐ-CP quy định một số điều của Bộ luật Lao động và
một số điểm mới trong luật BHXH năm 2014 liên quan đến lao động nữ như: Chế độ
thai sản, chế độ độc hại, chi trả các chế độ nâng bậc lương; hướng dẫn lao động nữ ký
hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; điều kiện làm việc tương đối bảo
đảm, một số đơn vị, doanh nghiệp có khu vực vệ sinh dành cho lao động nữ đảm bảo
vệ sinh, an toàn, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động… Kết quả, các cấp
công đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 1.793 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Qua kiểm tra, giám sát, nhiều đơn vị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điền
khoản có lợi hơn cho lao động nữ như: Hàng tháng hỗ trợ 100.000đ/người tiền xăng xe
cho CNLĐ ở xa; chủ động tìm nhà trọ cho CNLĐ và hỗ trợ 120.000đ/nhóm/phòng trọ;
đối với những CNLĐ làm đủ 26 ngày công/tháng được hỗ trợ 230.000 tiền ăn/tháng;
nữ lao động ngoài chế độ nghỉ hành kinh 30 phút/ngày thì còn được hỗ trợ thêm chế độ
3 ngày (30.000đồng/ngày)…
2.4. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch số 18/KH-TLĐ và Kế
hoạch số 48/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn
Hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức hội nghị
tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác Dân số-KHHGĐ,
chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ bà mẹ trẻ em, về bình đẳng giới và nâng cao
năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ chủ chốt công đoàn và cán bộ nữ
công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Kết quả đến nay, 100% cán bộ chủ chốt công
đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn.
Trên 95% gia đình CNVCLĐ được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện
tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng
chống bạo lực hia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Trên 95 % CNVCLĐ trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia
đình, về sức khỏe sinh sản, tình dục trước hôn nhân, về phòng chống bạo lực gia đình
thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn, các lớp tuyên truyền,
hội thi, nói chuyện chuyên đề ... do các cấp công đoàn tổ chức.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
- Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của
các cấp ủy, chính quyền đã có sự chuyển biến rõ rệt; công tác gia đình đã được các
cấp, ngành, đơn vị quan tâm chỉ đạo.
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- Các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, chủ động, sáng tạo tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt việc vận động xã hội hóa vào các hoạt động
chăm lo, công tác tôn vinh các gia đình tiêu biểu được quan tâm nhân rộng. Công tác
tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị được tiến hành thường xuyên,
nghiêm túc, hình thức tổ chức các hoạt động được đổi mới, phong phú thu hút đông
đảo CNVCLĐ tham gia.
- Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã thực sự được cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Tỉ lệ các gia đình CNVCLĐ đăng ký và đạt gia đình
văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước.
2. Hạn chế, tồn tại
- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở chưa chặt chẽ, đồng
bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị ở một số đơn vị chưa thường
xuyên; nhận thức của một số đoàn viên, CNVCLĐ về xây dựng gia đình thời kỳ CNH,
HĐH còn hạn chế.
- Điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn trong khu vực doanh
nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế về thời gian, tài liệu và kinh phí hoạt động.
- Hiện vẫn còn tình trạng CNVCLĐ vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, chưa thực
sự gương mẫu trong sinh hoạt, trong giải quyết các mối quan hệ trong gia đình, một số
ít gia đình còn để xảy ra bạo lực gia đình; có không ít những gia đình tập trung làm
kinh tế vẫn còn xem nhẹ việc chăm sóc giáo dục con cái, phó mặc việc giáo dục con
cái cho nhà trường.
- Nguồn kinh phí hoạt động cho công tác này không có, chủ yếu lồng ghép vào
một số hoạt động của công đoàn.
3. Nguyên nhân
- Một số cán bộ công đoàn cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nên trách nhiệm trong phối hợp về
lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình chưa cao.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình chủ yếu là kiêm nhiệm, không qua
trường lớp đào tạo, chủ yếu qua kinh nghiệm thực tiễn nên đôi khi thiếu nhạy bén
trong tổ chức thực hiện.
- Một số CNVCLĐ chưa nhận thức hết vai trò, vị trí của gia đình trong việc
chăm sóc giáo dục con một cách toàn diện.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò chỉ đạo của
các cấp chính quyền là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công
tác chỉ đạo.
- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng gia đình văn hóa cho
cán bộ phụ trách phong trào gia đình văn hóa các cấp công đoàn; nâng cao nhận thức
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của CNVCLĐ trong tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh nhằm
trang bị kiến thức xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Phải xem công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ của các cấp công đoàn, vì
vậy phải đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục,
đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp với phong trào thi đua “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực, sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Vận động
CNVCLĐ tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn
với xây dựng những giá trị tiến bộ của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện tốt
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chính sách Dân số-Kế hoạch
hóa gia đình; phòng, chóng tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.
V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước”; Luật hôn nhân và gia đình, Luật
phòng, chống bạo lực gia đình và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật, các
Chỉ thị, văn bản chỉ đạo khác về công tác gia đình và công tác phòng, chống bạo lực
gia đình.
2. Các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc”.
3. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia
đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao các kiến thức cơ bản về gia
đình, phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán
bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, nhắc nhở
và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
5. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động
quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6), ngày Quốc tế loại bỏ bạo lực đối
với phụ nữ (25/11), các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động như: Biểu dương gia đình
CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, tổ chức hội thi, hội diễn, TDTT, nói chuyện chuyên đề...
Qua đó giúp các gia đình có kỹ năng sống và 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 hóa tốt đẹp của
dân tộc và tiếp thu những giá trị tiên tiến của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến về
gương người tốt, việc tốt, gương các gia đình CNVCLĐ khắc phục khó khăn hoàn
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thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nuôi dạy con ngoan học giỏi, phát triển kinh tế gia
đình.
Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thi 49-CT/TW ngày
21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất
nước” và tổng kết thực hiện KH số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014, KH số 48/KH-TLĐ
ngày 11/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chiến lược phát
triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia
đình của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị.
TM. BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
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