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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình đến 

năm 2010 của huyện Hoà Vang

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt chiến lược xây dựng Gia đình đến năm 
2010 của thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Hoà 
Vang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình của huyện Hoà Vang đến 
năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM:
1. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc hình 

thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, giữ gìn và phát huy truyền thống tạo nguồn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền 
vững của xã hội,  xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con), no 
ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc là động lực của chiến lược phát triển KT-XH.

3. Xây dựng Chiến lược gia đình là nhiệm vụ của mỗi gia đình và của toàn xã 
hội.  Sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, sự tham gia của 
các tổ chức chính trị xã hội, gia đình và cá nhân là yếu tố quyết định sự thành công 
của công tác gia đình.



4. Gia đình có trách nhiệm với các thành viên trong gia đình và xã hội.  Nhà 
nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.

5. Giáo dục và xây dựng gia đình giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với tiếp thu những giá trị tiên tiến của gia đình 
trong xã hội.

6. Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển  bền vững. Nhà nước ưu tiên bảo 
đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội và tranh thủ sự trợ 
giúp của các tổ chức phi Phính phủ cho công tác gia đình.

II. MỤC TIÊU:
1/ Mục tiêu chung: Ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con (Mỗi cặp vợ 

chồng có 1 hoặc 2 con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

2/ Mục tiêu cụ thể:
2.1. Mục tiêu 1: Củng cố, ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy các 

giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên 
tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện quy mô gia đình ít con; thực hiện 
đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trách 
nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Năm chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:
- Tăng tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá lên 85%
- Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con
- Tăng tỷ lệ năm, nữ thanh niên được trang bị kiến thức về hôn nhân và gia 

đình trước khi kết hôn lên 90%.
- Tăng tỷ lệ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em lên 95 – 100%.
- Tăng tỷ lệ người cao tuổi trong gia đình được con cháu chăm sóc, phụng 

dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình lên 90 – 100%.  Trường hợp 
người cao tuổi không còn người chăm sóc, phụng dưỡng theo quy định của Luật Hôn 
nhân và Gia đình hoặc có người chăm sóc, phụng dưỡng theo quy định của Luật Hôn 
nhân gia đình nhưng không đủ khả năng chăm sóc, phụng dưỡng thì được Nhà nước, 
cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình 
và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hôn nhân và Gia đình, 
bình đẳng giới; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn xâm nhập của các tệ nạn xã hội 
vào gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực trong gia đình; khuyến khích phát huy 
các phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động nhân dân xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc 
hậu trong Hôn nhân và Gia đình.



Ba chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:

- Tăng tỷ lệ gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai 
trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong việc ổn định và phát triẻn xã hội lên 95 – 
100%.

- Tăng tỷ lệ gia đình không có bạo lực trong gia đình lên 85%.
- Tăng tỷ lệ gia đình không bị các tệ nạn xã hội xâm nhập vào lên 85%.  Duy 

trì mục tiêu “Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng”

2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia 
đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt quan tâm đối với các gia đình 
liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, gia đình 
nghèo, gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Sáu chỉ tiêu cơ bản cần được vào năm 2010:
- Cơ bản không còn hộ nghèo, không có người lang thang xin ăn.
- Giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,6 – 4%
- 100%  gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà 

nước; gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, gia 
đình nghèo, gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được chính quyền, 
Mặt trận TQVN, các ngành, các đoàn thể và cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ 
nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần.

- 100% gia đình có nhà ở, không còn nhà tạm.
- Tăng tỷ lệ người dân thuộc các gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hoá, y tế, 
giáo dục và các phúc lợi xã hội khác lên 95%.

- Tăng tỷ lệ dân cư ở thành thị được sử dụng nước sạch lên 90 – 95% và tỷ lệ 
dân cư ở nông thôn được sử dụng nước sạch lên 80 – 85% 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1/ Lãnh đạo, tổ chức và quản lý:
a) Tăng cường lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các 

cấp đối với công tác Gia đình.  Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần chủ động rà 
soát, đánh giá tình hình gia đình tại địa phương và xác định công tác gia đình là một 
nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên khi xây dựng và  triển khai thực hiện kế 
hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương; chỉ 
đạo thực hiện có hiệu quả việc xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và 
gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đấu tranh chống lối 
sống thực dụng, đồi truỵ; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 
nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Nhà nước và xã hội có trách nhiệm 
bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.  Đảng viên và cán bộ, công chức, viên 



chức gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình văn hoá và vận động nhân dân xây dựng 
đời sống văn hoá; gắn việc xây dựng gia đình với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

b) Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số, 
Gia đình và Trẻ em các cấp.  UBND các cấp cần quy hoạch, đào tạo và bố trí đủ cán 
bộ có năng lực phụ trách công tác gia đình; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ 
máy, cán bộ làm công tác Dân số,Gia đình và Trẻ em các cấp để thực hiện tốt quản lý 
Nhà nước về lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em.

c) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác Gia đình.
- Cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình các cấp tham mưu cho UBND cấp 

mình về kế hoạch và phân bố kinh phí hàng năm cho công tác gia đình của địa 
phương. UBND các cấp chỉ đạo việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, 
các tổ chức xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện công tác gia đình của địa phương;

- Nghiên cứu xây dựng mô hình gia đình với các tiêu chí phù hợp để rút kinh 
nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về gia đình để kịp thời 
cung cấp thông tin cho việc chỉ đạo, thực hiện công tác gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác gia đình 
trên cơ sở kế hoạch hàng năm để kịp thời khắc phục những thiếu sót, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện.

d) Đẩy mạnh xã hội hoá công tác gia đình, tằng sự tham gia của các tổ chức 
chính trị-xã hội, tổ chức xã hội,  tổ chức xã hội-nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng và 
mọi người dân vào việc thực hiện Chiến lược xây dựng Gia đình đến năm 2010 của 
huyện.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị-xã hội, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, cộng đồng và những người tình nguyện 
tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, các dự án, các loại hình dịch vụ gia 
đình.

- Tạo phong trào rộng khắp với sự tham gia của các gia đình, nhà trường, cộng 
đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện và lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá”, Chường trình “5 không”,  “3 có” ,  phong trào ông ba cha 
mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo với các chương trình và kế hoạch công tác gia đình.

-Khuyên khích gia đình nhiều thế hệ để con cháu có điều kiện chăm sóc và 
phụng dưỡng ông ba, cha mẹ.

- Mỗi gia đình có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  Nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình 
trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm lo phụng dưỡng người cao tuổi, thương 
yêu tôn trọng lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tiến bộ trong gia đình, có ý 



chí tự lực vươn lên và gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, 
dòng họ.

- Gia đình cần thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cộng đồng, thực 
hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, quy chế dân chủ cơ sở.

2/ Truyền thông, giáo dục, vận động:
a) Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cấp, 

các ngành và nhân dân toàn huyện, tập trung vào các nội dung:
- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia 

đình như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em, 
Pháp lệnh Dân số và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Dân 
số, Gia đình và Trẻ em,  thực hiện tốt các chương trình và phong trào của huyện có 
liên quan đến xây dựng gia đình.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của gia đình đối với cộng 
đồng và từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ và người 
cao tuổi.

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến 
bộ; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang;  kế thừa và 
phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dân tộc và tiếp 
thu chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

b) Đa dạng hoá và huy động sức mạnh tổng hợp của các loại hình truyền thông:
- Xây dựng các tin, bài về những gương tiêu biểu, những vấn đề cần phê phán 

như bạo hành gia đình, cờ bạc, ma tuý... và những chuyên mục tư vấn về gia đình trên 
sóng phát thanh của địa phương.

- Tổ chức nói chuyên chuyên đề, truyền thông trực tiếp, tư vấn cá nhân cho các 
thành viên trong gia đình tuỳ theo độ tuổi, theo vùng dân cư...

- Xây dựng mô hình gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc để tạo điều kiện cho các gia đình tham gia sinh hoạt, giúp nhau xây dựng 
gia đình văn minh, giàu mạnh.

3/ Phát triển kinh tế gia đình:
a) Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế gia 

đình. 
-  Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình kinh 

tế hộ tiên tiến, thực hiện tốt các chương trình xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm ở 
những vùng khó khăn.   

- Quan tâm tới các hộ gia đình nghèo, các hộ gia đình khó khăn do di dời giải 
toả, trong quá trình chỉnh trang đô thị và các hộ tái định cư trong khu quy hoạch mới.  



-  Triển khai và mở rộng các loại hình dịch vụ an sinh xã hội để nâng cao năng 
lực tự chủ của mỗi gia đình, ổn định cuộc sống; khuyến khích các gia đình ở vùng 
nông nghiệp khai thác và sử dụng đất có hiệu quả.

- Có chính sách ưu tiên về thuế đối với những gia đình sản xuất kinh doanh các 
ngành nghề truyền thống, sử dụng nguyên liệu tại chỗ để phát triển kinh tế gia đình. 
Hỗ trợ gia đình trong việc giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để sản 
xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng phát triển sản xuất bằng nguồn 
vốn của Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn khác.

b) Tăng cường trách nhiệm của cấc cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc hỗ 
trợ gia đình phát triển kinh tế.

- Chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên 
truyền, cung cấp thông tin thị trường và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới cho các 
gia đình.  Khuyến khích phát triển các ngành, nghề mới.  Tăng cường các hoạt động 
khuyến nông, khuyến lâm và tiểu thủ công nghiệp.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong các trường 
học, trường dạy nghề và trung tâm của các ngành và đoàn thể.  Khuyến khích tư nhân 
tham gia hoạt động hướng nghiệp và đào tạo nghề.

c) Lồng ghép phát triển kinh tế gia đình với các chương trình kinh tế-xã hội 
của địa phương.

- Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các 
chương trình Dân số,Gia đình và Trẻ em, chương trình xoá đói, giảm nghèo và giải 
quyết việc làm để giảm nhanh các hộ nghèo, tăng hộ khá giàu.

- Khuyến khích các gia đình tham gia các Hội nghề nghiệp, các CLB gia đình, 
các nhóm tín dụng-tiết kiệm; tham gia các hình thức liên doanh, liên kết với các 
doanh nghiệp, các nhà cung ứng, thu mua sản phẩm để phát triển kinh tế gia đình.

4/ Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ gia đình và cộng đồng:
- Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm tư 

vấn về Dân số, Gia đình và Trẻ em.  Chú trọng tư vấn về Pháp luật hôn nhân và gia 
đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát triển kinh tế gia đình.

- Nâng cao chất lượng các tổ hoà giải ở cộng đồng; hình thành các loại hình tư 
vấn phù hợp với nhu cầu của gia đình trong thời kỳ mới.

 - Xây dựng, củng cố các loại hình dịch vụ gia đình và cộng đồng như chăm 
sóc sức khoẻ người cao tuổi, thể dục-thể thao, văn hoá, văn nghệ, các dịch vụ sinh 
hoạt gia đình, trợ giúp nạn nhân bạo lực trong gia đình, chăm sóc người tàn tật và nạn 
nhân chất độc da cam.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục mầm non, đặc biệt là hoạt 
động của các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình ngoài công lập.



- Khuyến khích các tổ chức, tư nhân tham gia tổ chức các dịch vụ về gia đình.
5/ Chính sác ưu tiên, ưu đãi và trợ giúp xã hội:
- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các gia đình Liệt sỹ, gia đình Thương 

binh, gia đình bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; chính sách ưu tiên đối với 
gia đình nghèo, gia đình ở vùng khó khăn.

- Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đói với các gia đình gặp khó khăn đột 
xuất, thiên tai, gia đình neo đơn, gia đình người tàn tật và gia đình nghèo.

6/ Nghiên cứu đào tạo, tập huấn:
- Đẩy mạnh ứng dụng kết quả các nghiên cứu về gia đình trong quản lý công 

tác gia đình.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu về gia đình để phục vụ việc 
hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch về công tác gia đình của huyện.
          - Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở 
các xã.
          - Tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước về gia đình, kỹ năng 
tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về gia đình  cho các cán bộ làm công tác gia đình ở cơ 
sở.

7/ Kinh phí thực hiện Chiến lược:
Từ nguồn Thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện và huy động sự ủng hộ của các 

tổ chức phi chính phủ.
Điều 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1/ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện là cơ quan thường trực, chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các xã tham mưu cho 
UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược hàng năm; hướng dẫn kiểm 
tra, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chién lược về 
UBND huyện; tham mưu tổ chức sơ kết Chiến lược vào năm 2007 và tổng kết vào 
năm 2010.

2/ Phòng Kế hoạch-Đầu tư  nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện 
hàng năm, 5 năm và cân đối kinh phí để thực hiện. Hướng dẫn và kiểm tra các ngành, 
địa phương quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

3/ Phòng Tài chính phối hợp với Phòng Kế hoạch- Đầu tư cân đối nguồn vốn 
thực hiện Chiến lược; hướng dẫn và kiểm tra các ngành, địa phương quản lý, sử dụng 
kinh phí theo quy định hiện hành.

4/ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu 
quả chương trình xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính 
sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công với cách 
mạng, chính sách bảo trợ xã hội.



5/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan tăng cường công tác phổ biến kiến thức, khoa học, kỹ thuật về nông 
nghiệp; xây dựng hệ thống dịch vụ ở vùng nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh, tiêu thụ, chế biến và tiêu dùng để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.

6/ Phòng Tư pháp quản lý công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp 
luật; hướng dẫn và kiẻm tra hoạt động hoà giải liên quan đến gia đình ở cơ sở.

7/ Phòng  Văn hoá-Thông tin chủ trì phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em huyện và phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về hôn nhân và gia đình, giáo dục về phong tục, tập quán, truyền thống đạo đức tốt 
đẹp của dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8/ Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục-Đào tạo, phòng Tài nguyên-Môi trường và 
các ngành liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ đã được 
giao.

9/ UBND các xã  xây dựng kế hoạch của địa phương để thực hiện Chiến lược; 
đưa các mục tiêu của Chiến lược vào kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội dài hạn và 
ngắn hạn của địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác gia 
đình hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội của địa phương; định 
kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện 
để tổng hợp báo cáo UBND huyện; các xã  tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, các Luật khác và các văn bản pháp quy 
liên quan đến gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia 
đình của quận.

10/ Đề nghị Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu 
chiến binh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tích cực tham gia triển khai 
Chiến lược trong phạm vi hoạt động của mình và phối hợp hiệu quả với các Ban, 
Ngành và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện trong quá trinh triển khai thực 
hiện Chiến lược.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND huyện, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình 

và Trẻ em huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch 
UBND 11 xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
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