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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực  

gia đình trên địa bàn huyện Hòa An 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 1246/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hòa An báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Hoà An là huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng, hiện nay có 15 đơn vị hành 

chính gồm thị trấn Nước Hai và 14 xã. Tổng dân số cả huyện 54.347 người, trong 

đó dân tộc thiểu số chiếm 97,33% gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, 

Mường.. (Tày chiếm 63,29%; Nùng chiếm 25,15%; Mông, Dao, chiếm 11,48%; các 

dân tộc khác chiếm 0,08%.  

Trong những năm qua, việc triển khai công tác gia đình đã được UBND huyện 

chú trọng quan tâm.Từ khi  triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình tình 

trạng BLGĐ trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra nhưng đã hạn chế, góp phần quan 

trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong gia 

đình, với mục tiêu xây dựng gia đình “Ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, 

phòng, chống BLGĐ ”. Song song với công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, 

kết quả cho số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá tăng lên hằng năm 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ  THỰC HIỆN 

1. Tình hình triển khai 

 - Trên cơ sở các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, UBND 

huyện đã 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 phòng, chống BLGĐ. 
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 - Chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, BCĐ công tác gia đình huyện 

đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, ban hành các văn bản triển khai thực 

hiện, như: kế hoạch thực hiện công tác gia đình; kế hoạch tổ chức các hoạt động 

nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Luật 

phòng, chống BLGĐ”; công văn triển khai Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống BLGĐ; công văn về việc tổng hợp các thông tin về 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; công văn tuyên truyền nội dung Chỉ thị 

08;... 

- Hàng năm, tổ chức kiện toàn BCĐ công tác gia đình khi có sự thay đổi về 

nhân sự. Phân công từng thành viên phụ trách các cơ sở, thường xuyên 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. Kết quả thực hiện cụ thể 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

2.1.1. Sự chuyển biến nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền về vai trò và 

trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình  

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 08, trên địa bàn huyện đã có sự chuyển 

biến tích cực trong các cấp ủy đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể và nhân dân 

về ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng gia đình là góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo trật tự an ninh và góp phần gìn giữ, phát huy truyền 

thống tốt đẹp gia đình Việt Nam. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng gia đình 

văn hoá được đưa vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, kế hoạch công tác của 

UBND và chương trình công tác của các tổ chức đoàn thể. Qua đó đề cao được trách 

nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với công 

tác gia đình 

2.12.Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị số 49 - CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí 

thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ” của Bộ VHTT&DL; Chỉ thị số 

11/CT-TTg, ngay 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo 
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đức, lối sống trong gia đình; “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ban hành kèm theo 

Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/12/2017 của Bộ VHTT&DL. 

- Công tác lãnh chỉ đạo về công tác gia đình gắn với hoạt động của các BCĐ 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và BCĐ công tác gia 

đình. Đồng thời Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam 

và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác gia đình và 

phòng, chống BLGĐ. Tập trung thực hiện các giải pháp duy trì, phát huy giá trị đạo 

đức tốt đẹp của gia đình truyền thống; kiên quyết ngăn chặn, xóa bỏ những biểu hiện 

xuống cấp về đạo đức, lối sống từ trong gia đình; tích cực chăm sóc, bảo vệ trẻ em; 

chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi, người già cô đơn không nơi nương tựa; xóa 

bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân gia đình,. 

 2.1.3. Công tác giáo dục đời sống và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong 

công tác gia đình 

Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch để tăng cường nhận thức, kỹ 

năng sống, nếp sống văn minh, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống 

BLGĐ, ...để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và nhân dân. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xóm, tổ dân phố xây 

dựng quy ước, hương ước. Kết quả có 153/153 xóm, tổ dân phố xây dựng quy ước, 

hương ước. Thành lập 5 câu lạc bộ về phòng, chống bạo lực gia đình tại xã  Hồng 

Việt (Bình Long cũ). 

2.1.4. Công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây 

dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, cụm dân cư văn hóa 

- Thường xuyên thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, nhằm đảm bảo 

cho các gia đình được trợ giúp, nhận hỗ trợ để ổn định cuộc sống góp phần đem lại 

hạnh phúc, ấm no cho mỗi gia đình, như: cấp gạo cứu đói tết Nguyên đán; cấp gạo 

cứu đói giáp hạt, hỗ trợ người có công, người dân tộc thiểu số,.. Tập trung đẩy mạnh 

công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm,phòng, chống tệ nạn xã hội. Mở 

các lớp đào tạo nghề cho người dân lao động.  

- UBMTTQ huyện đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận cơ sở triển khai lồng 

ghép công tác xây dựng khu dân cư văn hóa với công tác gia đình. Đồng thời đẩy 

mạnh thực hiện cuộc vận động phong trào tương thân tương trợ cộng đồng. 

 - Hội phụ nữ huyện cũng đã tập trung tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức, năng lực trình độ và những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng gia đình 

như hôn nhân gia đình; chăm sóc bảo vệ con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, 

chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa cho cán bộ, hội viên hội phụ 

nữ cơ sở . 

2.1.5. Công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và gia đình tham 

gia tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

- Hàng năm, BCĐ xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức triển 

khai đăng ký các danh hiệu văn hóa. Kết quả năm 2020, số hộ gia đình đăng ký xây 
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dựng danh hiệu gia đình văn hoá 12.207/13.894 = 87,8% gia đình đạt tiêu chuẩn văn 

hoá:  

- Hoạt động xây dựng gia đình ''No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc'' tiếp 

tục được triển khai rộng rãi đến từng hộ dân, gắn liền với công tác tuyên truyền vận 

động thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình, phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em, phương pháp nuôi dạy con, thực hiện DSKHHGĐ, 

phòng, chống BLGĐ, vệ sinh môi trường, vệ sinh An toàn thực phẩm, ... Hội phụ nữ 

phát động phong trào tới cán bộ hội viên đăng kýthực hiện xây dựng gia đình ''5 

không - 3 sạch''. 

- Tổ chức thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, thương 

binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... nhân dịp các ngày lễ, tết; tổ chức vui 

chơi, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo 

nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu hàng năm. Phát hiện và ngănchặn 

xử lý kịp thời các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lộ trẻ em. Biểu dương 

các gia đình tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

2.2.  Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp 

2.2.1. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông 

- Trong năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công 

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

về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đến 

từng chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức,viên chức, đặc biệt làcông tác p-hòng 

chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về chiến lược xây dựng gia đình, bảo đảm xây 

dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một 

hoặc hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

 - Trong dịp 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), 

BCĐ đã chỉ đạo 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 16 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  

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình Tuyên 

truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình Hội Phụ nữ các cấp cho cán bộ Hội viên 

phụ nữ tham gia. 

- Tuyên truyền Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường 

học, các buổi các buổi tuyên truyền bạo lực học đường, Luật Hôn nhân gia đình, 

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. 
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- Thông qua các buổi họp xóm, tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến Luật 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,... 

 - Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến 

Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống phòng, chống bạo lực gia đình; Luật 

Bình đẳng giới, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Trung ương và 

của tỉnh về Công tác gia đình. Kết quả có 15/15 xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cán 

bộ, đảng viên công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng. 

- Triển khai các hoạt động thực hiện thí điểm “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”. ” Năm 2020 tại xã 

Hoàng Tung  số hộ gia đình thực hiện đánh giá: 300 hộ (Số hộ gia đình 01 thế hệ: 2 

hộ; Số hộ gia đình 02 thế hệ: 137 hộ, Số hộ gia đình 03 thế hệ trở lên: 161 hộ) 

2.2.2. Bảo đảm nguồn lực cho xây dựng và phát triển gia đình 

Trong tình hình mới vai trò của gia đình đối với xã hội là vô cùng quan trọng 

đặc biệt là tạo nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó công tác gia đình  và tuyên truyền phòng 

chống bạo lực gia đình là một trong những mối quan tâm hàng đầu; đầu tư cho con 

người, cho gia đình là đầu tư cho xã hội ngày một phát triển. Hàng năm ngân sách 

giành cho công tác gia đình tại địa phương chủ yếu thông qua nội dung hoạt động 

của phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

2.2.3. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác gia 

đình 

 - Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 08 và các văn bản liên quan của cấp trên 

về công tác gia đình, huyện đã thành lập các BCĐ công tác gia đình cấp huyện và 

xã (hiện nay có 01 BCĐ cấp huyện, 15 BCĐ xã, thị trấn). Các thành viên BCĐ đều 

được phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các nội dung trong công tác gia đình. 

 - Công chức Văn hóa- Xã hội các xã, thị trấn được phân công kiêm nghiệm 

công tác gia đình. Hàng năm, được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công 

tác gia đình, phòng chống BLGĐ, .. .do  huyện, Sở VHTT&DL tổ chức. 

2.2.4. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan 

đến gia đình 

 - Có các chính sách khuyến khích các hộ gia đình trong phát triển sản xuất 

kinh tế không chỉ ưu tiên cho hộ nghèo mà có chính sách hỗ trợ các dịch vụ an sinh 

xã hội đối với các hộ gia đình còn có khó khăn. 

2.2.5. Công tác nghiên cứu, điều tra khảo sát toàn diện về gia đình 
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- 15/15 xã, thị trấn tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu về gia đình thông qua sổ 

ghi chép về thông tin gia đình và phòng chống BLGĐ theo hướng dẫn của Sở 

VHTT&DL tỉnh Cao Bằng. Qua đó nắm tình hình các hộ gia đình có nguy cơ bạo 

lực để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp cận, tuyên truyền giáo dục nhằm 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh 

phúc, bền vững. 

 - Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng đã thường xuyên tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch 6 

tháng, năm. 

2.2.6. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 

Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị xã hội của địa 

phương đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ độngtổ chức triển khai, 

phối hợp với chính quyền, đoàn thể thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 08, 

Chỉ thị số 49 và Thông báo kết luận số 26 đến hội viên, đoàn viên và mọi người dân; 

vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện "mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 

hai con và nuôi dạy con tốt", gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuyên 

truyền nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: “Không lựa chọn giới 

tính thai nhi; không kỳ thị, đối xử bất công với trẻ em gái và những người chỉ sinh 

con gái”. vào nội dung thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, chính sách dân số, bảo 

vệ và chăm sóc trẻ em. Phối hợp rà soát các chương trình giảm nghèo, giải quyết 

việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở VHTT&DL tỉnh, Huyện ủy, 

HĐND, UBND về công tác gia đình; sự đồng tình hưởng ứng của xã hội, quần chúng 

nhân dân về xây dựng gia đình cùng với sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ 

làm công tác gia đình trong quá trình triển khai Chỉ thị 08. 

- Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện bằng 

nhiều hình thức: băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, sân khấu hóa, tổ chức nói chuyện 

chuyên đề, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể,... 

- Một số ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn đã phối hợp chỉ đạo thực 

hiện lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " để 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Chỉ thị, nâng cao nhận thức 

vai trò của gia đình, trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, 

hạnh phúc. 
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2.  Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 

          - Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng, phổ biến luật phòng, 

chống BLGĐ còn nhiều hạn chế, do đó vấn đề bạo lực gia đình và sinh con thứ 3 

vẫn còn xảy ra. Việc nêu gương người tốt, việc tốt tuy có triển khai nhưng chưa được 

thực hiện thường xuyên và chưa đi vào chiều sâu 

 - Sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện với một số cơ quan 

ban ngành chưa được đồng bộ, chặt chẽ. Công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa được thường 

xuyên, liên tục, kịp thời. 

 - Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo xã, thị trấn chưa 

thực sự quan tâm và hiểu hết được tầm quan trọng của công tác gia đình dẫn đến 

triển khai chậm, hiệu quả đạt được không cao. Công tác thông tin tuyên truyền chỉ 

mới thực hiện ở bề nổi, chưa đi vào chiều sâu của từng ngành, đoàn thể,... 

 - Kinh phí hoạt động cho công tác gia đình đặc biệt là công tác tuyên truyền 

Luật Phòng, chống  bạo lực gia đình còn nhiều khó khăn, hạn hẹp. 

 - Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở còn kiêm nghiệm nhiều lĩnh 

vực, công tác tham mưu báo cáo còn chậm làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, 

thu thập thông tin theo thời gian quy định. 

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG 

HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Những khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng gia đình thời kỳ 

CNH, HĐH đất nước. 

- Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, bên cạnh sự phát triển của xã hội, mặt 

trái của kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, 

làm xói mòn đạo đức, bào mòn giá trị gia đình, nhận thức của người dân và ý thức 

tôn trọng các thành viên trong gia đình bị giảm dần. 

- Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt là các xã vùng sâu, 

vùng xa, có trình độ học vấn thấp nên khi triển khai, tuyên truyền chính sách mới 

còn thiếu đồng bộ, khó khăn. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới. 

2.1. Phương hướng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo của UBND huyện và sự 

phối hợp phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn trong việc 

triển khai công tác xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước 

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về Luật phòng chống 

bạo lực gia đình, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình để 

nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân. Có hình thức khen thưởng, biểu dương 

kịp thời những gia đình tiêu biểu. 



8 

 

 

 

- Từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ an sinh xã hội để củng cố phát triển 

kinh tế gia đình, chú trọng việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thuộc các đối tượng 

chính sách, gia đình nghèo, tiến tới xây dựng gia đình thoát nghèo bền vững. 

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình các cấp. Tổ chức, triển khai hiệu quả công tác gia đình, phòng, chống 

bạo lực gia đình;  vận động thành lập các cụm thi đua về công tác gia đình; 

- Tuyên truyền tiếp nhận nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111. Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn 

nhân bạo lực gia đình. 

- Chỉ đạo các cơ sở các  trường học giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, 

chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với trình độ đào 

tạo của các cấp học. 

-Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, 

đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh 

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

đình đến các hội viên. 

- Nhân rộng và duy trì mô phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, 

khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo báo cáo về tình hình và kết quả phòng, chống 

bạo lực gia đình  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ như: Quốc tế hạnh 

phúc(20/3), Ngày gia đình Việt Nam(28/6), Ngày dân số thế giới (11/7), ngày Phụ 

nữ Việt Nam (20/10), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11),... 

 - Từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để củng cố phát triển 

kinh tế gia đình, chú ý hơn nữa việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thuộc các đối 

tượng chính sách, gia đình nghèo, tiến tới xây dựng gia đình thoát nghèo bền vững. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình 

từ huyện đễn xã, thị trấn. Duy trì và mở rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị cấp trên quan tâm cấp thêm kinh phí cho công tác gia đình; 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để công tác 

này hoạt động đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

- Mở các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, tư vấn, hòa giải 
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cho cán bộ làm công tác gia đình; hỗ trợ mọi điều kiện cho các hoạt động mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

 - Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng Gia đình văn hóa thời 

kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

- Nhân rộng và duy trì các mô hình Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 

mô hình thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện. 

- Hỗ trợ xây dựng các cum panô, áp phíc tuyên truyền về chủ đề công tác 

gia đình tại trung tâm huyện và các cụm đông dân cư. Lồng ghép nội dung tuyên 

truyền đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa, phong trào Nông thôn mới. 

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình của UBND huyện Hòa An./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện uỷ; 

- TT.HĐNDhuyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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