
                                                         

BÁO CÁO 

Kết quả Triển khai Tháng hành động vì trẻ em 

 và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; Truyền thông tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch công tác Gia đình năm 2021 của Ban chỉ đạo ông tác 

gia đình huyện Bảo Lạc; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì 

trẻ em; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia 

đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình; 

  Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Bảo Lạc báo cáo kết quả thực hiện 

với những nội dung sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI VĂN BẢN 

 1. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, Ban chỉ đạo công tác gia 

đình đã triển khai ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng 

hành động vì trẻ em; kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; truyền thông 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức thu thập số 

liệu về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; 

 2. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân (UBND) 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động vì trẻ em; kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày 

Gia đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo 

lực gia đình như: tuyên truyền bằng treo băng zôn, khẩu hiệu... 

 3. Công tác triển khai văn bản:  

 - Công văn số: 506/UBND-VHTT, ngày 23/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc về việc “Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, đuối nước 

cho trẻ em năm 2021”. 

 - Kế hoạch số: 158/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Lạc về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 

năm Ngày Gia đình Việt Nam; Truyền thông tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2021; 

 - Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lạc về việc Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 lĩnh 

vực Văn hóa, thể thao và du lịch; 

UBND HUYỆN BẢO LẠC                

BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 

 

Số:     /BC-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lạc, ngày     tháng   năm 2021 
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 - Công văn số: 597/UBND-VHTT ngày 12 tháng 6 năm 2021 Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Lạc V/v triển khai Công văn số 636 ngày 10/6/2021 của Sở 

TT&TT thực hiện Công văn số:1240/UBND-VX ngày 25/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Cấp huyện 

 Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các Kế 

hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em 

thường xuyên hướng dẫn các cơ sở kiểm tra các điểm có nguy cơ cao hay sảy ra 

tai nạn thương tích và đuối nước; Thu thập báo cáo thông tin về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép, 

cập nhập vào sổ và mẫu biểu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 cụ thể các 

hoạt động một số cơ quan thành viên Ban chỉ đạo: 

 - Trung tâm VH&TT:   

+ Tháng hành động vì trẻ em năm 2021: Treo 03 khẩu hiệu, xây dựng 10 

tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 

+ Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình: treo 04 khẩu hiệu, xây dựng 04 tin bài về phòng, chống 

bạo lực gia đình, kết hợp tuyên truyền các chính sách, pháp luật và việc thực 

hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đến các tầng lớp nhân dân trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của huyện. 

 - Phòng giáo dục đào tạo:  

 Công tác triển khai tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 

20 năm ngày gia đình Việt Nam, truyền thông tháng hành động quốc gia về 

phòng chống bạo lực gia đình được lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu 

các đơn vị trường trực tiếp chỉ đạo tổ chức, thực hiện, hưởng ứng trong cán bộ 

giáo viên cụ thể các hoạt động: 

 - Tháng hành động vì trẻ em: Lãnh đạo Phòng chỉ đạo các trường học tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng phong phú, phù hợp, 

tổ chức hội thi, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa về phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước cho trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn và kỹ năng tự cứu đuối trong môi trường nước, tập huấn về phòng chống tai 

nạn thương tích cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em, nhân viên y tế trường học về kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và 

sơ, cấp cứu ban đầu cho trẻ em khi bị tai nạn thương tích, tổ chức kiểm tra, đánh 
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giá và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn Ngôi trường an toàn phòng, chống 

tai nạn thương tích cho trẻ em. 

 - Kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam, truyền thông tháng hành động 

quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình: Các trường kết hợp với công đoàn tổ 

chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về các nội dung Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật trẻ 

em; Luật người cao tuổi; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày  04/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. tuyên truyền kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình 

hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung 

thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính 

sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành 

viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em; Luật 

người cao tuổi ...Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề phòng, 

chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên trang 

thông tin điện tử của đơn vị, của ngành; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

tại đơn vị; tổ chức tọa đàm... các nội dung thực hiện: Có 31/42 trường treo băng 

rôn tại đơn vị (một số đơn vị chung khuôn viên), mỗi đơn vị treo 01 khẩu hiệu 

với các thông điệp Thông điệp truyền thông; Thông điệp về văn hóa gia đình, 

giá trị gia đình và giáo dục gia đình; Thông điệp về công tác gia đình; Các 

trường tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến cho CB, GV, NLĐ và học sinh có 

1030 cán bộ, giáo viên tham dự; số học sinh tham gia 3432 người. Hiệu quả của 

việc duy trì hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về phòng chống 

bạo lực gia đình tại các cơ sở giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức pháp 

luật trong cán bộ công chức, CBCCvề phòng chống bạo lực gia đình...đã góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương, đáp ứng tốt các yêu 

cầu của cán bộ công chức; đem lại hiệu quả đáng kể trong công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật là nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong 

CBCC. 

 - Phòng Lao động TB&XH: Tháng hành động vì trẻ em đơn vị đã phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; hướng 

dẫn các cơ sở thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ cao hay xảy ra tai nạn 

thương tích và đuối nước, báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em bị tai nạn 

thương tích, tử vong do đuối nước, đồng thời hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị 

tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra. 

 2. Cấp xã, thị trấn  

Các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan 

đến công tác gia đình đặc biệt là Luật phòng, chống bạo lực gia đình đến các 

thôn, xóm, tổ dân phố kết quả:  

 - Tháng hành động vì trẻ em năm 2021:  
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 + Có 12/17 đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể các xã, thị trấn: Cô Ba, Đình 

Phùng, Khánh Xuân, Thượng Hà, Hồng Trị, Bảo Toàn, Hồng An, Hưng Thịnh, 

Thị Trấn, Cốc Pàng, Kim Cúc, Hưng Đạo . 

 + Có 12/17 đơn vị đã treo băng zôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc và các 

nơi tập chung đông dân cư được hơn 20 khẩu hiệu cụ thể các đơn vị: Cô Ba, 

Đình Phùng, Khánh Xuân, Thượng Hà, Hồng Trị, Bảo Toàn, Hồng An, Kim 

Cúc, Hưng Thịnh, Thị Trấn, Cốc Pàng, Hưng Đạo. 

- Kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; 

Truyền thông tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2021: 

+ Có 12/17 đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các xã, thị trấn: Cô Ba, Đình 

Phùng, Khánh Xuân, Thượng Hà, Hồng Trị, Bảo Toàn, Hồng An, Hưng Thịnh, 

Thị Trấn, Cốc Pàng, Hưng Đạo, Kim Cúc. 

+ Các xã, thị trấn treo băng zôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc và các nơi 

tập chung đông dân cư được hơn 30 khẩu hiệu. Kết hợp triển khai tuyên truyền, 

phổ biến Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật 

Bình đẳng giới được 35 cuộc với  trên 986 lượt người nghe. Các cuộc tuyên 

truyền chủ yếu bằng miệng hình thức kết hợp họp xóm, tổ dân phố để phổ biến 

các nội dung. 

Trong công tác can thiệp, ngăn ngừa bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa 

bàn. UBND các xã, thị trấn đã kết hợp thực hiện tốt các biện pháp can thiệp 

sớm, tư vấn, hòa giải các vấn đề phát sinh ở tại xóm, tổ dân phố nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất các vụ bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tinh thần của các đối tượng có nguy cơ bị bạo lực gia đình. Căn cứ theo số 

liệu báo cáo trong tháng 6 năm 2021 xảy 9 vụ bạo lực gia đình tại xã Khánh 

Xuân, người gây bạo lực là nam giới độ tuổi từ 16 đến 59 tuổi. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

 Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện Ủy, HĐND-UBND 

huyện công tác tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em lĩnh vực Văn hóa, thể 

thao; Kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; 

Truyền thông tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2021 đã triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, 

đa dạng và có tác động tích cực đến nhận thức các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa 

thiết thực góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, 

chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn huyện. 

 2. Hạn chế: 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các hoạt động trên vẫn 

còn nhiều hạn chế như trong quá trình tuyên truyền thiếu tài liệu để triển khai.  
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 Công tác phối hợp tuyên truyền chưa thường xuyên, hình thức chưa 

phong phú.  

 Trong quá trình triển khai Kế hoạch các cơ sở triển khai các nội dung còn 

chậm chưa đúng với thời gian trong Kế hoạch.  

 3. Nguyên nhân: Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện 

bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động 

trong Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em và Kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; Truyền thông tháng hành động quốc gia 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 tổ chức một số hoạt động bị tạm dừng 

nên ảnh hưởng đến kết quả tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch: Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác gia đình.  

- Đối với Sở Thông tin Truyền thông: Quan tâm hỗ trợ các tài liệu tuyên 

truyền đặc biệt là Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ sở.  

 Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ 

em; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình 

Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2021 của huyện Bảo Lạc./. 

  Nơi nhận: 
 - Sở VHTT & DL;    

 - Sở TT & TT;                                                                      

 - Thường trực Huyện ủy; 

 - Thường trực HĐND;  

 - Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

 - Ban tuyên giáo Huyện ủy; 

 - Trung tâm VH&TT; 

 - Phòng GD&ĐT;  

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Cổng TTĐT huyện; 

 - Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Đà 
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