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Số:         -KH/TĐTN-BTG 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

        Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, 

 hạnh phúc, văn minh” trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Trà Vinh  

năm 2021 

---------------- 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình tọa 

đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” trong cán bộ 

Đoàn, Hội, Đội tỉnh Trà Vinh năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn 

viên, hội viên thanh niên về vị trí, vai trò của gia đình; đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; kiến thức, kỹ năng tổ 

chức cuộc sống gia đình và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên 

thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

2. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy 

mạnh tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống 

văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt 

đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến, hướng tới 

xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua đó, tuyên 

dương, khen thưởng những gia đình trẻ tiêu biểu. 

3. Hoạt động gắn với kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, tổ chức với nội 

dung đa dạng, phong phú, lành mạnh và đảm bảo có ý nghĩa thiết thực, phù hợp 

với điều kiện thực tế. 

II. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

1. Nội dung, hình thức 

- Nội dung: giao lưu, chia sẻ về: vị trí, vai trò của gia đình; quyền và nghĩa 

vụ của các thành viên trong gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; mối 

quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; kiến thức về phòng, chống 

bạo lực gia đình; giáo dục về bình đẳng giới, dân số, sức khỏe...  

- Hình thức: Thu hình và phát trực tuyến trên các trang mạng xã hội của 

Đoàn, Hội, website Tuổi trẻ Trà Vinh. 

2. Thành phần 

- Mời chuyên gia của trường Đại học Trà Vinh: 01 nữ. 

- Mời người dẫn chương trình (MC): 01 nữ của trường Đại học Trà Vinh. 
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- Gia đình cán bộ Đoàn, Hội, Đội: 01 gia đình (03 người). 

- Cán bộ Đoàn, Hội, Đội: 01 nam (chưa lập gia đình). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: dự kiến phát trực tuyến ngày 28/6/2021. Thời gian thu chương 

trình do Ban Tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn sắp xếp, trước ngày 

25/6/2021). 

- Địa điểm: Tại phòng thu của trường Đại học Trà Vinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

Xây dựng kế hoạch, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu phối hợp 

với các ban Tỉnh đoàn, bộ phận chuyên môn thuộc trường Đại học Trà Vinh tổ 

chức thực hiện kế hoạch, mời đại biểu tham dự, xây dựng kịch bản, chuẩn bị cơ 

sở vật chất, kỹ thuật dàn dựng chương trình và các nội dung có liên quan. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tùy tình hình thực tiễn của 

địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày gia đình Việt Nam 

28/6” với nội dung, hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, ĐVTN theo dõi chương trình tọa 

đàm trực tuyến của cấp tỉnh. 

Giao Đoàn trường Đại học Trà Vinh báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

trường về chủ trương tổ chức chương trình; phối hợp với các bộ phận chuyên 

môn của trường Đại học Trà Vinh chọn mời chuyên gia, chuẩn bị cơ sở vật chất, 

kỹ thuật, phòng thu; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chọn cử 01 MC 

nữ, 01 nam cán bộ Đoàn tham dự chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình Tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ 

no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Trà 

Vinh năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban TG TWĐ (b/c); 
- Ban CTTN TWĐ (b/c); 
- Ban DV Tỉnh ủy (b/c); 
- TT Tỉnh Đoàn;    
- Các ban Tỉnh đoàn;    
- Huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc;    
- Lưu VT, BTG. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Trần Trí Cƣờng 
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