
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:          -CV/TĐTN-BTG 
“V/v tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm  

Ngày Gia đình Việt Nam, triển khai tháng 

hành động quốc gia PCBLGĐ” 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

   Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 
 

Căn cứ Công văn số 7128-CV/TWĐTN-BTG, ngày 14/5/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương đoàn về việc “Tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia 

đình Việt Nam, triển khai tháng hành động quốc gia PCBLGĐ”; 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền về kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề 

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”; nhằm tạo sự lan toả và tôn vinh những 

giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và 

truyền thống văn hoá tốt đẹp của gia đình, tập trung trong tháng 6/2021. 

 2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình, tổ chức tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu, hạnh phúc phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh 

hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên về kỷ niệm 20 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, BTG. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 
 

Trần Trí Cường 
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