
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 

Thực hiện Công văn 497/BVHTTDL-GĐ, ngày 11/02/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 

2020; Hướng dẫn số 01/HD-UBND, ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Nhìn chung, trong năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ 

động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản triển khai, 

thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

tỉnh. 

Công tác tuyên truyền được chú trọng, đảm bảo nội dung, hình thức tuyên 

truyền phong phú, đa dạng; kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước đến với người dân. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã 

chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp tình 

hình thực tế trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điển hình như tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình, chuyển đổi tổ chức các hoạt động sự 

kiện sang công tác tuyên truyền cổ động trực quan và tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng… qua đó đảm bảo được hiệu quả công việc 

cũng như  phòng, chống dịch bệnh. 

Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện công tác gia đình tại cơ sở, duy trì hoạt động của các CLB Gia đình phát 

triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, nhằm góp 

phần xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, kịp thời ngăn chặn các hành vi 

bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo động lực thúc đẩy sự phát 

triển của xã hội. 

II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, VĂN BẢN 

1. Công tác tham mưu 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên đã tích cực tham mưu 

UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Công tác Gia đình tỉnh ban hành các văn bản hướng 
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dẫn triển khai thực hiện công tác gia đình: Chỉ thị đẩy mạnh công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Hướng dẫn thực hiện 

công tác gia đình; Kế hoạch hoạt động của BCĐ công tác gia đình tỉnh năm 

2020; Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 

21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳcông nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Đình 

Phùng tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 

21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030; Báo cáo tổng kết triển khai, thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các 

văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021). 

2. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện 

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực 

BCĐ Công tác Gia đình tỉnh đã ban hành các văn bản(1) thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác gia đình đảm bảo tiến độ theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo 

lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình các cấp. 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, PHỐI 

HỢP LIÊN NGÀNH 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

                                                           
1Hướng dẫn hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2020; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 17/01/2020, Công văn số 809/UBND-KGVX ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch 

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; Kế hoạch Triển khai công tác Bình đẳng giới 

của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; Hướng dẫn công tác trẻ em năm 2020; Công văn thu thập 

thông tin trẻ em báo cáo xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018 và năm 2019; Hướng dẫn 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch Triển khai 

thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; 

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công văn phân công phục vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm 

thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX); Công văn hướng dẫn công tác 

truyền thông truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành 

động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn hướng dẫn triển 

khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và PCBL trên cơ sở giới và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 

25/11;Công văn khen thưởng công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Báo cáo công tác 

khoa giáo ngành VHTTDL  năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới ngành 

VHTTDL năm 2020; Báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành VHTTDL năm 2020. 
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nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng 

giới trong gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình, 

phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình… Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và 

đa dạng như: tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư, pano, khẩu hiệu, cấp 

phát tài liệu, tờ tơi, tuyên truyền trên báo, đài, tuyên truyền qua các hội thi… 

Kết quả trong năm 2020, ngành đã tổ chức 04 hội nghị, 01 hộithảo(2); 01 

lớp tập huấn về xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình; 04 buổi tuyên 

truyền trực tiếp về công tác xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình; 01 hội thi 

Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững; 01 hội thi gia đình đọc sách, đại sứ văn 

hóa đọc, kể chuyện theo sách. Bên cạnh đó, ngành tổ chức treo 30 pano tuyên 

truyền nhân các ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và 

Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Cấp phát 3000 tờ gấp tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; 3000 tờ gấp tuyên truyền một số hành 

vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình; 

3000 tờ gấp tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho các huyện, thị 

xã, thành phố. In treo 44 pano tuyên truyền bộ chí ứng xử trong gia đình tại các 

trục đường chính trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, và một số xã, phường ven 

thành phố. 

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức 450 buổi chiếu phim lưu động, 60 buổi 

vănnghệ tuyên truyền; dàn dựng 10 chương trình, 133 buổi biểu diễn phục vụ 

đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển gắn với công 

tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác gia đìnhvà phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới 

trong gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng 

ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình… hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 

hạnh phúc.   

Phối hợp thực hiện chuyên mục “Gia đình và Cuộc sống” hàng tháng trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Định kỳ 2 tuần/lần đưa tin trên Báo 

Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên với nội dung tuyên truyền chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây 

dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các 

hành vi bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội. 

Tại các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các các phương tiện thông 
                                                           
 2 Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư 

(khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và Chiến lược phát triển gia 

đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020; Hội nghị chuyên đề về “Kỹ năng tổ chức truyền thông, tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng chống 

bạo lực gia đình”; Hội nghị chuyên đề “Giáo dục nhân cách từ gia đình gắn với cuộc vận động xây dựng đời 

sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong bối cảnh hiện nay”; Hội thảo Giải pháp nâng cao 

chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 



4 
 

tin đại chúng, thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu; xây 

dựng tin, bài, phóng sự, gương người tốt việc tốt, phát sóng trên Đài Truyền thanh - 

Truyền hình và trên cổng thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động trưng bày triển 

lãm; đẩy mạnh hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc sách, tủ sách pháp 

luật của các xã, thị trấn, thư viện các cơ quan, đơn vị, trường học; tăng cường 

các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tổ chức tuyên 

truyền thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, hội thi, hội diễn... 

Các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đổi mới và nội dung 

phong phú đa dạng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của chính quyền các cấp, 

ban ngành, đoàn thể góp phần tác động đến hành vi của cán bộ và các tầng lớp 

nhân dân. Các vụ bạo lực gia đình được xử lý và kịp thời ngăn chặn góp phần 

nâng cao số lượng Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác phối hợp liên ngành 

Thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL, ngày 24/3/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế phối 

hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 1124/KH-SVHTTDL, ngày 19/5/2020 về 

triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2020. 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo như kế hoạch 

đề ra. Cụ thể như sau: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ban Dân tộc 

tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 

2017 – 2022. 

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị 

sinh hoạt chuyên đề về “Giáo dục nhân cách từ gia đình gắn với cuộc vận động 

xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong bối 

cảnh hiện nay” cho đối tượng là Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, buôn, 

khu phố trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Kỹ năng tổ chức truyền 

thông, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt Câu lạc bộ Gia 

đình phát triển bền vững và Nhóm phòng chống bạo lực gia đình” cho các đối 

tượng là cán bộ phụ trách công tác gia đình; chủ nhiệm các CLB Gia đình phát 

triển bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

IV. CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

Công tác điều tra thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo 

lực gia đình được thực hiện theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 

29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí là 5.000.000đ – 6.000.000đ cho mỗi huyện, thị 
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xã, thành phố điều tra thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo 

lực gia đình. 

Theo báo cáo thu thập số liệu thống kê của 9 huyện, thị xã, thành phố, 

trong năm 2020 có 127 vụ bạo lực gia đình (trong đó bạo lực về thân thể là 75 

vụ, bạo lực về tinh thần là 50 vụ, bạo lực về kinh tế là 02 vụ, bạo lực về tình dục 

là 00 vụ). 

V. KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã phối hợp với các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh tổ 

chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và công tác Gia đình của 09 huyện, thị xã, thành phố, 01 xã 

và 01 phường thông qua hình thức gián tiếp. 

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG BẠO 

LỰC GIA ĐÌNH 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 276 Câu lạc bộ Gia đình phát 

triển bền vững và 35 Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình. Mỗi Câu lạc bộ có 

từ 20 đến 35 hộ gia đình tham gia sinh hoạtđịnh kỳ 02 tháng/1 lần theo quy chế. 

Nội dung sinh hoạt cụ thể như tìm hiểu các văn bản của Đảng và chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, tư vấn, hòa giải,… ngoài ra các 

câu lạc bộ còn đóng góp xây dựng quỹ tương hỗ để tạo điều kiện giúp đỡ các 

thành viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Mô hình Nhóm 

Phòng, chống bạo lực gia đình đã duy trì các số điện thoại đường dây nóng để 

tiếp nhận những thông tin về bạo lực gia đình trên địa bàn. Hàng tháng, quý các 

nhóm có kiểm tra, đánh giá hoạt động hòa giải, can thiệp, tuyên truyền vận 

động, phổ biến những cách ứng xử hay giữa các thành viên trong gia đình. Ban 

chủ nhiệm các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng, chống 

bạo lực gia đình, tổ hòa giải cơ sở thực hiện tốt các biện pháp can thiệp sớm, tư 

vấn về gia đình, hòa giải ở cơ sở, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc 

gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các đối tượng 

bị bạo lực gia đình, đối tượng gây ra bạo lực gia đình là các thành viên trong gia 

đình. Ngoài ra Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ và Nhóm Phòng, chống bạo lực 

gia đình đã phối hợp với các chi hội, ban nhân dân, công an thôn, khu phố, đã 

kịp thời phát hiện, giúp đỡ nạn nhân bạo lực và giáo dục đối tượng có hành vi 

bạo lực gia đình một cách có hiệu quả, đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của 

cộng đồng. Các Mô hình đã phát huy được hiệu quả trong việc triển khai các 

giải pháp tuyên truyền, vận động, nắm bắt thông tin và tổ chức các biện pháp 

can thiệp hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững, mô hình 

Nhóm phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện theo hướng dẫn tại Công 
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văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình. 

VII. KINH PHÍ, NHÂN LỰC CHO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

1. Kinh phí  

Kinh phí dành cho công tác gia đình được chi theo Thông tư liên tịch 

143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL, ngày 21/10/2011 quy định về chế độ quản lý 

và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập. 

2. Nhân lực 

- Cấp tỉnh: 01 cán bộ phụ trách công tác gia đình. 

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác gia đình. 

- Cấp xã, phường, thị trấn: 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác gia đình. 

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Kết quả 

Mặc dù trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhất là trong tình hình 

dịch Covid-19, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình được tổ chức triển khai đến các vùng sâu vùng xa thông qua 

nhiều hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật. Công 

tác gia đình góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 

gia đình Việt Nam và xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc” góp phần gia tăng số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hoá. 

Kết quả năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 127 vụ bạo lực gia đình; các danh 

hiệu văn hóa năm 2020: Ước đạt 95% gia đình văn hóa; 85% thôn, buôn, khu 

phố văn hóa; 55% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 97% cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tổ chức các hoạt động về 

lĩnh vực gia đình bị hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên 

truyền và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. 

Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra; việc phát hiện xử lý các vụ 

bạo lực gia đình đôi lúc chưa kịp thời; công tác tư vấn, giải quyết mâu thuẫn 

trong gia đình theo pháp luật còn hạn chế. 

Công tác lồng ghép tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình chưa sâu rộng; nội dung sinh hoạt của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển 
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bền vững, Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình chưa được phong phú. Kỹ năng 

tuyên truyền của một số ít cán bộ thôn, buôn, khu phố còn hạn chế. 

Một số địa phương, kinh phí dành cho công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

IX. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

1.Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chiến lược phát triển gia đình Việt 

Nam; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình và các chỉ thị, kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

2. Tổng kết đánh giá kết quả các hoạt động tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).Tiếp tục tuyên truyền 

chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng 

xử tốt đẹp trong gia đình”. Rà soát, đánh giá, tổng kết, khen thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam, 

các tấm gương tiêu biểu (cá nhân và tập thể) trong việc thực hiện Ngày Gia đình 

Việt Nam. 

3. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, đa dạng hoá công tác tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; 

tuyên truyền các giá trị giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; công tác chăm 

sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo 

dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn 

các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình gắn với phong trào“Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”.  

4. Tổ chức hội thảo, toạ đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với 

công tác gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, về mối quan hệ tốt đẹp của các thành viên 

trong gia đình; công tác bình đẳng giới trong gia đình. 

5. Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác gia đình. Tiếp tục duy 

trì, đẩy mạnh phát triển các mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 

Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình. 

6. Tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình, 

bình đẳng giới trong gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. 

7. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động kiểm tra, 

giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, 

các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình. 

X. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình phù hợp với tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện 

trong giai đoạn tiếp theo. 

- Tăng cường công tác tập huấn, mở rộng thành phần, đối tượng tham dự 

các lớp tập huấn do Trung ương tổ chức. Hỗ trợ tài liệu, ấn phẩm về công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 

2. Đối với UBND tỉnh 

Chỉ đạo các địa phương bố trí và tăng mức đầu tư kinh phí cho công tác 

gia đình; đảm bảo nguồn nhân lực làm công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình mang tính ổn định hơn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú 

Yên, kính báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BTG Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban VHXH – HĐND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- VNPT-ioffice; 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thái 
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