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BÁO CÁO 

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” 

trên địa bàn huyện Hòa An năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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 Cao Bằng năm 

2020, UBND huyện Hòa An báo cáo triển khai thực hiện Đề án như sau: 

I. PHẦN MỞ ĐẦU 

Hoà An là huyện nằm ở phía tây của tỉnh, với chiều dài 65 km, chiều rộng 48 

km, phía đông giáp huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh; phía tây giáp huyện Nguyên 

Bình, phía bắc giáp Hà Quảng, phía nam giáp Thạch An. Huyện Hoà An bao quanh 

thành phố Cao Bằng với diện tích tự nhiên 60.598,14 ha, có 14 xã và 1 thị trấn, với 

153 xóm, có 13.731 hộ có 5 dân tộc anh em cùng chung sống gồm: Tày, Nùng, Kinh, 

Mông, Dao. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền các cấp, 

hòa chung với sự phát triển ngày càng đi lên của đất nước, bộ mặt kinh tế - văn hóa - 

xã hội của huyện Hòa An đã có nhiều đổi thay lớn lao. Kinh tế phát triển, chính trị ổn 

định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng 

cao, bà con nhân dân các dân tộc phấn khởi ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước. 

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt 

Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện đã được tổ chức triển khai sâu rộng có 

hiệu quả, ngày càng được đông đảo nhân dân các dân tộc hưởng ứng thực hiện. Trên 

cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia 

đình huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) tham mưu triển khai các loại văn bản, kế 

hoạch, hướng dẫn, quyết định liên quan đến Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” triển khai, hướng dẫn các, 

phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị thấn trên địa bàn thực hiện. Do vậy, các cấp 

ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xã 

hội nói chung và công tác xây dựng gia đình nói riêng. Coi đây là nhiệm vụ thường 

xuyên chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình xây dựng và triển khai các nội 

dung của Đề án góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn 

liền với gia đình văn hóa.  

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo 
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- Trên cơ sở Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Ủy ban nhân dân huyện đã 

chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện 

đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và chính quyền các 

cấp hàng năm nhất là công tác Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối, sống trong gia 

đình Việt Nam, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu triển khai và ban hành 

các văn bản để thực hiện Đề án như: 

 - Công văn số 08/CV-VHTT ngày 15/12/2009 về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. 

 - Kế hoạch số 05/KH-VHTT ngày 09/8/2010 về việc thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” 

          - Quyết định số 2239 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hòa An, về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia 

đình huyện Hòa An  đến năm 2020, tầm nhìn 2030             

 - Kế hoạch 02/KH-VHTT ngày 09 tháng 9 năm 2009 về việc mở lớp tập huấn 

nâng cao năng lực tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trên đại bàn huyện. 

- Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 55 tháng 6 năm 2020 về thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối, sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 

2020” trên địa bàn huyện Hòa An 

- Ban chỉ đạo  công tác gia đình huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn xây dựng, triển khai các chương trình, kế 

hoạch thực hiện công tác gia đình thông qua nhiều hình thức như: tổ chức tuyên 

truyền tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi tìm hiểu, sinh hoạt chi bộ, 

xóm, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể... để nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, nếp sống 

văn minh, trách nhiệm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo 

lực gia đình, Luật bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

nhân dân qua các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); kế hoạch tổ chức 

Hội thi “Tuyên truyền Luật phòng, chống BLGĐ”;  Ngày Gia đình Việt Nam và 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ; thi Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức lối, sống trong gia đình Việt Nam của hội phụ nữ… 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tích cực tham mưu triển khai công tác 

chỉ đạo các cơ quan liên quan, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, triển khai thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối, sống trong gia đình Việt Nam. Tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền thực hiện đề án nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan 

hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020. 

 - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tuyên truyền trên hệ thống loa 
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truyền thanh của huyện và các trạm truyền thanh các xã, đã tích cực tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung theo 

Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên 

truyền lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, xóm, tổ dân phố với 

những nội dung trong Đề án đến các cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân từ huyện 

đến cơ sở. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân có trách nhiệm gương mẫu chăm lo 

chính gia đình mình và vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện nhằm 

xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc 

Qua 10 năm thực hiện thực hiện Đề án trên địa bàn huyện các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc và làm tốt công tác “Tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”  nâng 

cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức người 

lao động và tầng lớp nhân dân về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 

giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, góp phần 

xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tuyên truyền lồng ghép 

thực hiện kế hoạch với Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình 

Việt Nam” với tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch, thông tin báo cáo 

UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05/KH-VHTT ngày 

09/8/2010 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Chỉ 

đạo các tổ chức đoàn thể huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ 

chức tuyên truyền; Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động; xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng mở 

lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ 

làm công tác văn hóa - xã hội các xã, thị trấn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường 

xuyên triển khai lồng ghép các thông tư, nghị định, điều luật liên quan đến công tác 

gia đình trong các hội nghị triển khai pháp luật của huyện cũng như những buổi giao 

ban đối với cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn. 

Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện chỉ  đạo xã, thị trấn thành 

lập Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp xã. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo công 

tác gia đình khi có thành viên ban chỉ đạo chuyển công tác. Thành viên Ban chỉ đạo 
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đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn cơ sở xây dựng 

kế hoạch chi tiết phù hợp với thực tế của địa phương. 

2.2. Đánh giá kết quả đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các 

nguồn lực khác 

Các hoạt động thực hiện nội dung của Đề án được lồng ghép vào các hoạt động 

khác của đơn vị địa phương, chưa trích kinh phí riêng để thực hiện.  

2.3. Đánh giá hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện Đề 

án tại địa phương 

          - UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn - Phòng Văn hóa và Thông tin 

thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phản 

ánh các phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và các điển 

hình tiên tiến trong công tác gia đình trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động liên 

quan đến việc thực hiện Đề án và đưa vào nội dung chương trình công tác để tuyên 

truyền, vận động hướng dẫn nhân dân và hội viên thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đối 

với gia đình, gắn việc tuyên truyền các nội dung của Đề án với việc thực hiện các tiêu 

chí ứng xử trong gia đình, xây dựng Gia đình Văn hóa. Bên cạnh đó, phối hợp với các 

cơ quan, ban ngành khác lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình Việt Nam; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình; những giá trị 

nhân văn mới hiện nay mà gia đình cần phát huy; lồng ghép với các hoạt động nhân 

dịp Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với 

phụ nữ (25/11)...; kịp thời biểu dương những gia đình tiêu biểu, gương điển hình thực 

hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Công chức 

văn hoá xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và theo dõi công tác tổ chức sinh 

hoạt định kỳ hàng tháng tại các xóm, tổ dân phố, Phối hợp với Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên, Trung tâm VHTT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 

Công an, Ban đại diện người cao tuổi... lồng ghép nội dung hoạt động của Đề án vào 

các chương trình hoạt động khác như: Đề án Xây dựng xã, xóm, tổ dân phố không có 

tệ nạn xã hội; Tuyên truyền thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Chương 

trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020,.... 

2.4. Kết quả cụ thể (Chi tiết tại biểu 1 và biểu 2) 

Trong 10 năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 

2010 - 2020” đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; tuyên truyền 
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giáo dục và vận động nhân dân thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng 

xử trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là tuyên truyền về 

chiến lược xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm 

của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; lấy hạnh phúc gia đình làm động lực 

để phát triến kinh tế - xã hội; tích cực thực hiện: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa và Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Hằng năm, UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, 

đảng viên và người lao động. Chỉ đạo phòng chức năng hướng dẫn cơ sở tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân, 

nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; thực hiện tốt kế hoạch 

hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, góp 

phần xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tố dân phố văn hóa. Kết quả cụ thể: 

-Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình 

đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được 

12 cuộc tại huyện, 2.112 đợt dưới cơ sở, qua đó giáo dục về truyền thống, đạo lý tốt 

đẹp của dân tộc, của gia đình và con người Việt Nam, nâng cao kiến thức hiểu biết về 

hôn nhân - gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia 

đình văn hóa. 

- Tổ chức tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình 

huyện Hoà An đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thành phần gồm đại diện lãnh đạo các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa các 

xã, thị trấn, với 107 người tham dự. 

- Mở lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia 

đình cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thế huyện và các xã, thị trấn tại huyện, 

có 113 người tham dự. 

         -Triển khai các hoạt động thực hiện thí điếm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình”, tại xã Hoàng Tung đã được các hộ gia đình đồng tình ủng hộ việc ký cam kết 

thực hiện các tiêu chí trong “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.  

 - Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia 

đình tại trung tâm huyện, có trên 700 người tham gia.  

          - Thành lập Ban chỉ đạo mô hình phòng, chông bạo lực gia đình cấp xã tại xã 

Bình Long; trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn thành lập được 05 câu lạc bộ phát triển 

gia đình bền vững; 05 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các xóm của xã Bình 

Long (Thua Khau, Thang Lầy, Pác Cam, Cốc Lại và Thái Cường); qua kiểm tra được 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tốt. Hiện nay các Mô hình Câu lạc bộ vẫn 

duy trì thự hiện rất hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, đã lồng ghép 

tuyên truyền các giá trị truyền thống quý báu của gia đình Việt Nam, phòng, chống 

bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc,... đồng thời, cung cấp các văn bản, 

chính sách, kiến thức pháp luật liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình 
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đẳng, tiến bộ và hạnh phúc tại thực hiện trung bình 01lần/tháng. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế, Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thế huyện thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền nội 

dung Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai 

đoạn 2010 - 2020; Chỉ thị 49-CT/TW; về công tác xây dựng gia đình thời kỳ CNH, 

HĐH đất nước; về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến gia đình; đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức các 

Hội thi về các chủ đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe vị thành niên, Phòng 

chống bạo lực gia đình, Phòng chống các tệ nạn xã hội khác, kết quả được 07 cuộc, 

với 321 thí sinh tham gia, hơn 1500 người đến dự. 

 Hằng năm, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 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), 

Ban chỉ đạo huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm, kết quả: tuyên truyền bằng băng zôn khẩu hiệu được trên 150 câu khẩu 

hiệu/năm; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện 16 lượt/năm; 

viết tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng 26 tin, bài/năm; tổ chức 

Tuyên truyền tìm hiểu Luật phòng chống phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình 

đẳng giới tại các xã, thị trấn. 

 - Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa 

của trường học, các buổi tuyên truyền bạo lực học đường, Luật Bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành luật, các chỉ thị, văn 

bản chỉ đạo về phòng, chống bạo lực gia đình. 

 - Xây dựng chuyên mục “Thông tin người tốt, việc tốt” trên trang thông tin 

điện tử huyện để biểu dương gương người tốt việc tốt, mô hình làm kinh tế giỏi, gia 

đình hiếu học... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 10 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình Việt Nam giai đoạn 2000 - 2020 ”, việc xây dựng gia đình trong thời kỳ 

CNH, HĐH đất nước được chú trọng; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 

phát triển, số xóm văn hóa, tố dân phố văn hoá, gia đình văn hóa ngày càng tăng; chủ 

trương, chính sách hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với 

cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được chỉ đạo thực hiện tốt; 

công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt 

được những thành tích đáng kể, góp phần xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính 

trị và trật tự xã hội, phát huy bản sẳc văn hoá dân tộc. Những giá trị nhân văn mới, 

tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và 
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xã hội ngày càng được đề cao. Quyền trẻ em luôn được xã hội và gia đình thực hiện, 

phát huy. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các 

cấp, sự phối họp của các ban, ngành, đoàn thể và tích cực thực hiện của cán bộ, đảng 

viên, nhân dân, việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp 

phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp đề ra. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giảo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”  ở một số cơ sở chưa 

thường xuyên. 

Ban chỉ đạo công tác gia đình ở một số cơ sở chưa phát huy vai trò chỉ đạo, 

điều hành công tác. Sự phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo 

các cấp nhất là cơ sở có lúc chưa chặt chẽ, triến khai một số nội dung, kế hoạch còn 

chậm. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở huyện và cơ sở đều là kiêm nhiệm; 

trình độ năng lực của cán bộ văn hoá cơ sở còn hạn chế, chuyển đổi vị trí công tác 

thường xuyên. 

Chưa nhân rộng được mô hình điểm câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. 

Việc nêu gương người tốt, việc tốt có triển khai thực hiện nhưng chưa thường xuyên 

và chưa sâu rộng. 

2.2. Nguyên nhân 

Một số cán bộ cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở năng lực còn hạn chế. 

Địa bàn huyện rộng, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt ở các xã vùng 

cao, dân tộc ít người, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác triến khai Đề án. 

Kinh phí hoạt động thường xuyên cho công tác gia đình hàng năm còn khó 

khăn. 

2.3. Bài học kinh nghiệm 

Một là, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về vai 

trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất 

nước, tạo sự đồng thuận cao từ trong các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thế, đến các 

tầng lớp nhân dân. 

Hai là, phải coi công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đồng thời 

trong quá trình triển khai thực hiện phải kết họp chặt chẽ với các phong trào khác, 
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như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh; lấy việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh làm nòng cốt. 

Ba là, thường xuyên đôn đốc, kiêm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; tổ 

chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng động viên 

kịp thời những đơn vị tập thể, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, đồng thời xử lý nghiêm 

những hành vi bạo lực gia đình. 

IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp các phim tư liệu, các đĩa 

tuyên truyền để chiếu trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư; các tờ rơi tài liệu tuyên 

truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các tài liệu tuyền 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. Tăng cường hơn nữa việc 

tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình của các địa 

phương.  

Trên đây là 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” của Ủy ban nhân 

dân huyện Hòa An./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- BCĐ công tác Gia đình huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Đàm Thế Trang 
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                                                            Biểu 1 

Danh mục văn bản địa phương ban hành 

Thực hiện Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 

Của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 21/8/ 2020 của UBND huyện Hòa An) 

 

STT 

THUỘC TÍNH VĂN 

BẢN 

(Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế 

hoạch…) 

KÝ HIỆU/ TÊN VĂN BẢN 

(Ghi đầy đủ theo quy định) 

1 

 

 

Công văn số 

Công văn số 08/CV-VHTT ngày 15/12/2009 về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 

01/10/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. 

2 

 

Kế hoạch 

Kế hoạch số 05/KH-VHTT ngày 09/8/2010 về việc thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. 

3 

 

Kế hoạch 

Kế hoạch số 2239/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về thực hiện 

chiến hiện chiến lược phát triển gia đình huyện Hoà An đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm Quyết định sổ 

2239/QĐ- UBND ngày 07 thảng 11 năm 2012). 

4 
Quyết định Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về Thành 

lập ban chỉ đạo công tác gia đình huyện. 

5 
Kế hoạch Kế hoạch số 02/KH-VHTT ngày 04/3/2013 về việc thực 

hiện công tác gia đình năm 2013. 

6 
Hướng dẫn Hướng dẫn số 04/CV-VHTT ngày 17/3/2015 về việc 

Hướng dân công tác gia đình năm 2015. 

7 
Hướng dẫn Hướng dẫn số 03/CV-VHTT ngày 15/3/2016 về việc 

Hướng dẫn công tác gia đình năm 2016. 

8 
Hướng dẫn Hướng dẫn số 05/CV-VHTT ngày 17/7/2017  Về việc 

Hướng dẫn công tác gia đình năm 2017. 

9 
Công văn Công văn 391/UBND-VHTT ngày 18/7/2018 về việc báo 

cáo kết quả triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình. 

10 

Kế hoạch Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 31/10/2019 về việc triển 

khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới. 

11 
Công văn  Công văn 340/UBND- LĐTBXH ngày 13/3/2020 về việc 

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới. 

12 
 

Kế hoạch 

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 55 tháng 6 năm 2020 về 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối, sống 
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trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” trên địa 

bàn huyện Hòa An 

13 

Công văn Công văn số 479/ UBND-VHTT ngày 20/5/2020 của 

UBND huyện về việc triển khai Ngày Gia đình Việt Nam 

và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2020; 

14 

 

Công văn 

Công văn số 245/ UBND-VHTT ngày 13/3/2020 của 

UBND huyện về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc (20/3) 

15 

Kế hoạch Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH)  huyện Hòa An 

về việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa"  năm 2020 

16 

 

Công văn 

Công văn số 08/ UBND-VHTT ngày 15/6/2020 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin về việc tăng cường công tác phòng, 

chống  tai nạn, đuối nước cho trẻ em năm 2020 

17 

 

Công văn 

Công văn số 891-CV/HU ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Huyện ủy Hòa An về việc định hướng triển khai tháng 

hành động vì trẻ em năm 2020. 

18 

Kế hoạch Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 21tháng 5 năm 2020 của 

UBND huyện Hòa An về việc triển khai thánh hành động 

vì trẻ em năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Biểu 2 

Tổng hợp số liệu 10 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 

(Kèm theo Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 21/8/ 2020 của UBND huyện Hòa An) 

Năm 

Ban hành văn bản Tổ chức thực hiện 

Văn 

bản 

của 

UBND 

Văn 

bản 

các 

Phòng 

Văn 

bản 

Liên 

ngành 
Số 

lượng 

mô hình 

điểm 

Số 

lượng 

lớp tập 

huấn 

Số 

lượng 

chương 

trình 

truyền 

thông 

trên 

đài, 

báo 

Số 

hoạt 

động 

truyền 

thông 

tại 

cộng 

đồng 

Số tài 

liệu 

truyền 

thông 

được 

biên 

soạn, 

nhân 

bản 

Ngân 

sách địa 

phương/ 

trung 

ương 

(triệu 

đồng) 

2010 04 03  05 Mô 

hình 

PCBLGĐ 

01 16 264   

2011 04 03   01 26 269   

2012 04 03   01 28 206   

2013 04 03   01 28 266   

2014 04 03   01 28 285   

2015 04 03   01 30 268   

2016 04 03   01 35 267   

2017 04 03 01  01 32 269   

2018 04 03   01 38 528   

2019 05 03   01 44 530   

2020 06 03   01 40 270   

Ghi chú : Các số liệu ở cột ban hành văn bản hàng năm ban hành, triển khai 
Kế hoạch công tác gia đình năm; Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình 
Việt Nam (28/6) và Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
(25/11) được lồng ghép các nội dung trong Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 
lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” hướng dẫn cơ sở để thực 
hiện./. 
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