Công đoàn khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tổ chức buổi họp mặt
kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 – 28/06/2018)
Kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 – 28/06/2018, vào chiều
ngày 05/07/2018 tại Hội trường 1, Công đoàn Môi trường và Tài nguyên Thiên
nhiên tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm cho viên chức, người lao động của Khoa. Buổi
họp mặt có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, giảng viên Khoa Sư
phạm, Bà Nguyễn Thị Thu Vân – nguyên ủy viên ban chấp hành Công đoàn Khoa,
Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng khoa, Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Trưởng
khoa, Ông Văn Phạm Đăng Trí – Phó Trưởng Khoa cùng cán bộ, viên chức, người
lao động của Khoa.

Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở. Ban tổ chức đã giới
thiệu chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 là “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu
thương” và chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm
2018 “Gia đình – Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia
đình”. Sau đó, viên chức, người lao động nghe chia sẻ của diễn giả Nguyễn Thị
Bích Phượng về chủ đề “Xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái”.

Mục tiêu của chủ đề là Chia sẻ những
kinh nghiệm xây dựng MQH cha mẹ và
con cái và Tạo mối quan hệ đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau trong việc giáo dục
con cái.
Diễn giả Nguyễn Thị Bích Phượng đã
giới thiệu các các yếu tố trong mối quan
hệ giữa cha mẹ và con cái bao gồm Giữ
lời hứa, Lắng nghe tích cực, Làm gương,
Thoả hiệp, Khen thưởng, Kỷ luật tích
cực, Xin lỗi, Cám ơn, Yêu thương, Thấu
cảm. Trong đó diễn giả đặc biệt nhấn
mạnh đến 3 yếu tố là Kỷ luật tích cực,
Yêu thương và Thấu cảm.

Buổi họp mặt đã thu hút đông đảo viên chức, người lao động của Khoa tham dự.
Một số hình ảnh trong buổi họp mặt tại Khoa

