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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các văn bản, đề án, kế hoạch  

về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020  

 

Thực hiện Công văn số 844/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 20/7/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Tĩnhvề việc hướng dẫn tổ chức, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện 

các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020, Ủy ban nhân dân huyện Đức 

Thọ xin báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về tổ chức quán triệt (hình thức, nội dung, tần xuất, đối tượng, kết quả, 

hạn chế, yếu kém) 

Việc tổ chức quán triệt các văn bản, đề án về công tác gia đình được huyện 

triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hình thức quán triệt thực hiện được đa dạng hóa, 

thông qua các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, qua các hình thức tuyên truyền 

trực quan lưu động, qua hình thức sân khấu hóa và phối hợp tổ chức tuyên truyền thực 

hiện thông qua các hội nghị giao ban, các cuộc sinh hoạt đoàn thể, thôn, tổ dân phố…  

2. Về ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện: 

2.1. Đối với cấp huyện: 

Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 3391/QĐ-

BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-UBND. 

2.2. Đối với cấp xã: 

Có 80% số xã, thị trấn đã ban hành văn bản thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-

BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-UBND. 

2.3. Tình hình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 

3391/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-

CP, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-

UBND. 

Việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản được tiến hành 

hàng năm. Đó là các đợt thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các hoạt 

động văn hóa trong đó có kiểm tra, chỉ đạo công tác gia đình. 

3. Kết quả đạt được 

3.1. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong công tác gia đình, thể hiện qua các việc sau đây: 



- Trong chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch: được cụ thể 

hóa thông qua việc xây dựng, ban hành và chi đạo thực hiện kế hoạch công tác gia 

đình hàng năm. Qua việc triển khai thực hiện các văn bản về gia đình đã phần nào góp 

phần nâng cao nhận thức về tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công 

tác gia đình.  

- Trong đầu tư nguồn lực, nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác gia 

đình. 

Việc đầu tư nguồn lực trong thực hiện công tác gia đình ở các cấp chưa được 

chú trọng. Chưa có các chương trình trọng tâm, trọng điểm và chưa đầu tư nguồn kinh 

phí lớn vào thực hiện công tác gia đình. 

3.2. Đánh giá hoạt động của các ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác 

gia đình; hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình. 

Nhìn chung bước đầu đã có vào cuộc của các ban ngành đoàn thể trong thực 

hiện công tác gia đình. Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp đã được thành lập và chỉ 

đạo hoạt động công tác gia đình các cấp. 

3.3. Về kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-

BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-UBND. 

- Từ sau khi có các văn bản, đề án về công tác gia đình (Quyết định số 

3391/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-

CP, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-

UBND) công tác gia đình có sự chuyển biến hơn hẳn. Công tác xây dựng gia đình văn 

hóa, công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, công tác triển khai phòng, 

chống bạo lực gia đình được chú trọng triển khai và góp phân nâng cao nhận thức của 

cán bộ và nhân dân về xây dựng gia đình.  

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình 

Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Một số kết quả cụ thể: 

+ Năm 2019, toàn huyện có 30.328/31.823 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình 

văn hóa (đạt tỷ lệ 95%); Năm 2020 số lượng đăng ký gia đình văn hóa toàn huyện là 

30.195 hộ trên tổng số 31.823 hộ toàn huyện. 

+Tỷ lệ gia đình bị bạo lực gia đình theo thống kê báo cáo hàng năm thấp và chủ 

yếu vẫn đang áp dụng các biện pháp hòa giải. 

+ Có khoảng 90% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo 

điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, 

không phân biệt con, cháu là trai hay gái... 

- Kết quả 10 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

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

+ Việc triển khai mô hình lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc trong các buổi 

sinh hoạt cộng đồng được duy trì và nhân rộng theo từng năm. Cả 28 xã, thị trấn trên 



địa bàn huyện đều có mô hình lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống gia 

đình… 

+ Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện 

đầy đủ. Tuyên truyền nội dung của đề án được lồng ghép cùng với việc truyên truyền 

các ngày lễ về gia đình. Vào các ngày lễ, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của 

huyện, xã đều đặn 2 lần/ngày. 

- Đánh giá theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. 

+ Khoảng 55 % cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các 

ngành được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình. 

+ khoảng 45% lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao 

năng lực phòng, chống bạo lực gia đình   

+ 1/16 xã, thị trấn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình 

+ Có trên 25 văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình được sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban hành mới  

+ 100% lượt nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng 

ngừa 

- Những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-

BVHTTDL, Quyết định số 3105/QĐ-UBND, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Kế hoạch số 304/KH-UBND, Kế hoạch số 151/KH-UBND: 

+ Một số cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương 

chưa toàn diện, chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng gia đình. Sự phối hợp 

giữa chính quyền với mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các văn bản, 

đề án về gia đình có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng. 

+ Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa (quản lý dịch vụ internet, 

dịch vụ in, photocopy, lưu hành các ấn phẩm mê tín dị đoan...), phân cấp quản lý giữa 

Tỉnh và Huyện có lúc còn bất cập, thiếu đồng bộ.  

+ Mục tiêu xây dựng con người mới huyện Đức Thọ chưa thực hiện triệt để; 

Ý thức cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường sống còn hạn chế; tác phong giao tiếp, 

văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh chưa tiến bộ; vẫn còn nhiều hành vi thiếu văn hóa 

trong các hoạt động, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; 

việc nâng cao ý thức trách nhiệm và vun đắp tình cảm giữa người với người chưa thật 

sự hiệu quả. 

+ Các khu vui chơi giải trí và một số thiết chế văn hóa còn thiếu, chưa đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

+ Chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, giáo dục đạo đức lối 

sống, kỷ cương trong một số nhà trường chưa được quan tâm đúng mức.  



+ Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cấp huyện đến cơ sở còn gắn với 

cán bộ văn hóa kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, không chuyên sâu, chưa được đào tạo bài 

bản, chưa có chế độ chính sách đặc thù nên ảnh hưởng đến tham mưu thực hiện công 

tác. 

+ Các văn bản liên quan đến công tác gia đình và hướng dẫn thực hiện còn 

chưa được tiếp cận nhiều, chưa thực sự phổ biến rộng rãi, chưa có sự chỉ đạo sát sao 

để thực hiện. 

+ Kinh phí thực hiện công tác gia đình phụ thuộc vào nguồn ngân sách địa 

phương do đó với những địa phương kinh tế nông nghiệp như huyện nhà thì việc bố 

trí ngân sách thực hiện còn rất khó khăn; chưa có có các chương trình mục tiêu để 

chuyên sâu các chuyên đề nên hoạt động chưa rõ nét. 

+ Việc kiểm soát và giải quyết bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, 

hôn nhân có yếu tốt nước ngoài, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới trong gia 

đình… vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.  

4. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 

4.1. Nguyên nhân kết quả đạt được: 

- Nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của công tác gia đình, 

giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình được nâng lên. Điều này góp phần quan 

trọng vào triển khai thực hiện các văn bản, đề án về gia đình. 

- Các văn bản, đề án đề cập đến những vấn đề quan trọng mang tính thời sự về 

việc giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam cho nên việc triển khai thực 

hiện do đó cũng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ngành. 

- Đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng ổn định và phát triển, đời sống tinh 

thần do đó cũng ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển. Việc tuyên truyền giáo 

dục đạo đức lối sống trong gia đình vì thế được tiếp cận khá tốt. 

- Các văn bản, đề án từng bước được thực hiện rộng rãi và bước đầu có những 

kết quả quan trọng. 

4.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

- Kinh phí thực hiện các văn bản, đề án phụ thuộc vào nguồn ngân sách địa 

phương do đó với những địa phương kinh tế nông nghiệp như huyện nhà thì việc bố 

trí ngân sách thực hiện đề án còn rất khó khăn. 

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình ở cơ sở còn yếu và thiếu, đang là 

cán bộ kiêm nghiệm chưa được đào tạo bài bản do đó việc thực hiện công tác gia đình 



nói chung và triển khai các nội dung của đề án nói riêng bước đầu còn bỡ ngỡ chưa 

sâu sát. 

- Các văn bản liên quan đến công tác gia đình và hướng dẫn thực hiện đề án 

còn chưa được tiếp cận nhiều, chưa thực sự phổ biến rộng rãi, chưa có sự chỉ đạo sát 

sao để thực hiện. 

4.3. Bài học kinh nghiệm 

- Tiếp tục quán triệt triển khai các nội dung của các văn bản, đề án trong các 

giai đoạn tiếp theo đến các cấp, ngành. 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các văn bản, đề án. 

- Cần có quy định rõ hơn nguồn kinh phí bố trí phục vụ thực hiện công tác gia 

đình các cấp. 

- Tiếp tục tập huấn, nâng cao chuyên môn, kỹ năng thực hiện công tác gia đình 

cho cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở. 

II.  Đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mới về công tác gia đình trong 

giai đoạn 2020 - 2030. 

1. Phương hướng xây dựng gia đình trong giai đoạn 2020-2030 

- Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 95% hộ gia đình được tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình 

đẳng giới, phòng, chống bạo lực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, 

hàng năm trung bình giảm từ 10-15%  số vụ bạo lực gia đình.  

- Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 95% hộ gia đình dành thời gian chăm 

sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí 

tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái.  

- Duy trì tốt các địa chỉ tin cậy tại các xã, thị trấn;  kiên quyết đấu tranh xử lý 

các hành vi bạo lực gia đình, giảm số vụ bạo lực gia đình ở mức thấp nhất. Gắn thực 

hiện “xây dựng gia đình hạnh phúc” với thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo của UBND các xã, phường, 

đồng thời có sự phối hợp của các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Chiến 

lược công tác gia đình trong giai đoạn mới. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng gia đình giai đoạn 2020-2030 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội cần tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, đề án 

về gia đình. 



-  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công 

tác gia đình. Cần phải nhận thức sâu sắc gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất 

quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội, là nội dung quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trên cơ sở đó xây dựng chủ 

trương, kế hoạch công tác xây dựng gia đình phù hợp, thiết thực trong từng năm, từng 

giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ 

kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện công tác gia đình. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác tuyên truyền phải đi vào từng tổ chức cơ sở 

và từng thành viên gia đình thông qua Mặt trận và các đoàn thể; chú trọng phổ biến 

nội dung các kiến thức phổ thông trong đời sống và sản xuất, những kỹ năng sống 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế để chủ động phòng chống sự xâm nhập các tệ nạn xã 

hội vào gia đình, đồng thời kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt 

Nam. 

- Chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phục vụ cho phát 

triển kinh tế gia đình bền vững. Trong đó ưu tiên, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các gia 

đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình dân tộc thiểu số, gia đình đang sinh sống ở 

vùng khó khăn; đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và 

các nhu cầu thiết thực về đời sống như điện, nước sạch, các hoạt động vui chơi giải 

trí, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục…tạo điều kiện cho các gia đình có điều kiện phát 

triển ổn định và bền vững. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong đó chú trọng xây dựng, bổ sung hệ thống tiêu 

chí “Gia đình văn hoá” giai đoạn 2020- 2030 phù hợp với xu hướng công nghiệp 

hoá- hiện đại hoá, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời phải có ý nghĩa 

thiết thực với đời sống nhân dân. Quá trình thực hiện cần chú trọng việc xây dựng, 

nhân rộng và phát huy các mô hình “Gia đình văn hóa” trong thời kỳ công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước. 

- Củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy phụ trách 

công tác gia đình từ huyện đến cơ sở; gắn tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ phụ trách công tác gia đình; đồng thời cân 

đối kinh phí từ ngân sách hỗ trợ hàng năm, đáp ứng yêu cầu hoạt động của công tác 

gia đình. Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác gia 

đình trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện công tác gia đình đạt kết quả. 

III. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với Trung ương: 



Cần có các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện công tác gia đình đạt 

hiệu quả. Đồng thời quan tâm đến quy định cụ thể về việc chi ngân sách cho công tác 

gia đình để triển khai ở cơ sở. 

2. Đối với Tỉnh: 

- Các cấp ủy, chính quyền và ban nghành đoàn thể cần có sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao hơn nữa để công tác gia đình đạt được những kết quả thực chất, quan trọng.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ban nghành , đoàn thể 

từ tỉnh, huyện đến cơ sở trong quan lý và tổ chức hoạt động công tác gia đình. 

 

Nơi nhận:                  
- Sở VHTTDL (B/c);                                                                     

- TT Huyện ủy, HĐND Huyện (B/c); 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Huyện; 

- Chánh VP cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu VT, VH.                                                                                      
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Trần Hoài Đức 



ĐÁNH GIÁ RIÊNG ĐỐI VỚI CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (QĐ số 3105/QĐ-UBND) 
 

1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức về vai trò; vị trí, trách nhiệm của gia đình và 

cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn 

nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn 

xã hội xâm nhập vào gia đình  

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt  90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ 

gia đình được phổ biến, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về 

hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn 

xã hội xâm nhập vào gia đình. 

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

 

Đơn 

vị 

Năm Nội dung và Hình thức 

tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật (từ năm 2015 

đến năm 2019 kể cả cấp 

huyện và cấp xã). 

Đối tượng tham gia 

CBCC Người dân Hộ gia đình 

Cuộc Lượt Cuộc Lượt Tổng 

số hộ 

gia 

đình 

trên 

địa 

bàn 

Số 

lượng 

hộ gia 

đình 

tham 

gia 

tuyên 

truyền 

Huyện 

Đức 

Thọ 

2015 Tuyên tuyền các văn 

bản, đề án liên quan đến 

công tác gia đình bằng 

nhiều hình thức khác 

nhau 

112 1.900 112 40.000 31.768 27.000 

2016 Tuyên tuyền các văn 

bản, đề án liên quan đến 

công tác gia đình bằng 

nhiều hình thức khác 

nhau 

114 1.985 114 42.000 31.930 28.100 

2017 Tuyên tuyền các văn 

bản, đề án liên quan đến 

công tác gia đình bằng 

nhiều hình thức khác 

nhau 

115 2.000 115 45.000 31.827 29.500 

2018 Tuyên tuyền các văn 

bản, đề án liên quan đến 

117 2.120 117 46.500 31.831 29.600 



công tác gia đình bằng 

nhiều hình thức khác 

nhau 

2019 Tuyên tuyền các văn 

bản, đề án liên quan đến 

công tác gia đình bằng 

nhiều hình thức khác 

nhau 

117 2.300 117 50.000 31.835 29.700 

+ Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận (tính đến năm 2019): 29.700 hộ/31.835, Tỷ lệ 

93,2% 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu: bình thường. Nguyên nhân: nhờ sự 

tiếp cận từ nhiều kênh thông tin tuyên truyền khác nhau.. 

-Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% nam, nữ 

thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo 

lực gia đình  

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu: 

Tuyên truyền qua các văn bản, đề án; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền 

hình; qua báo in, báo điện tử; qua hình thức sân khấu hóa, hội nghị, giao ban, sinh hoạt tập 

thể… 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 2015 Năm 2019 

1 Các lớp trang bị kiến thức cho đối 

tượng tiền hôn nhân 

Lớp 28 28 

2 Số lượng CLB tiền hôn nhân CLB 28 28 

3 Số lượng mô hình điểm tư vấn SKSS-

tiền hôn nhân 

Điểm 28 28 

4 Số cặp năm-nữ được tiếp cận thông tin 

về gia đình, PCBLGĐ… 

Cặp nam-nữ 870 831 

5 Số cặp nam - nữ tham gia khám sức 

khỏe tiền hôn nhân khi đăng ký kết 

hôn 

Cặp năm-nữ 400 432 

6 Số nam, nữ thanh niên trước khi kết 

hôn được trang bị kiến thức cơ bản về 

gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Người 870 831 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu: bình thường.  

- Chỉ tiêu 3: Hằng năm, trung bình giảm từ 10- 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình: 

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình Mô hình 28 28 



2 Số hộ gia đình  Hộ 31768 31835 

3 Số vụ bạo lực gia đình  Số vụ 1 1 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu: hoàn thành. Nguyên nhân: việc thu 

thập thông tin, thống kê về các vụ bạo lực gia đình còn nhiều bất cập, chưa thống kê hết. 

 - Chỉ tiêu 4: Hằng năm, phấn đấu trung bình giảm từ 5 – 7 % hộ gia đình có người 

mắc tệ nạn xã hội  

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 2015 Năm 2019 

1 Số người nghiện ma túy Người 57 57 

2 Số người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma 

túy được tập trung tổ chức xét nghiệm 

Người 57 57 

3 Số người nghiện được đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 

Người 57 57 

4 Số người nghiện ma túy được quản lý thực 

tế tại địa phương 

Người 57 54 

5 Số người đang thực hiện cai nghiện ma túy 

tình nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Người 57 57 

6 Công tác chuyển hóa địa bàn, giải quyết tệ 

nạn mại dâm trên địa bàn, các điểm kinh 

doanh dịch vụ ngành nghề nhạy cảm.  

Cuộc/người 0 0 

7 Số vụ cờ bạc bị phát hiện xử lý:   Vụ 40 33 

8 Số người vi phạm cờ bạc bị xử lý Người 167 145 

+ Tỷ lệ giảm hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội năm 2019 so với năm 

2015:97/87,  tỷ lệ 10% 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 5: Hằng năm, phấn đấu giảm 15% (đối với các xã khó khăn và đặc biệt 

khó khăn 10%) hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định.  

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu, phân tích, đánh giá tiến độ thực 

hiện chỉ tiêu: đẩy mạnh công tác tuyên truyền. tiến độ thực hiện tốt. 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Số hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi 

pháp luật quy định 

Hộ 0 0 

2 Tỷ lệ giảm hộ gia đình có người kết hôn 

dưới tuổi pháp luật quy định 

%   

  2. Mục tiêu 2: Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình 

Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; 

thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt 

đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ. 
- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% trở lên và đến năm 2020 đạt 85% trở 

lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa  



+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

 

Địa 

phương 

Các hình thức 

vận động người 

dân đăng ký gia 

đình văn hóa. 

Năm 2015 Năm 2019 

Tổng 

số hộ 

GĐ 

Số hộ 

đăng 

ký 

Số hộ 

đạt 

tiêu 

chuẩn 

GĐ 

VH 

Tỷ 

lệ 

% 

Tổng 

số hộ 

GĐ 

Số hộ 

đăng 

ký 

Số hộ 

đạt 

tiêu 

chuẩn 

GĐ 

VH 

Tỷ 

lệ 

% 

  31768 28371 27354 86,1 31835 30328 30328 95,2 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình 

dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn 

diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái 

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

+ Công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; liệt kê các tài liệu, tờ gấp đã 

phát hành; các buổi tuyên truyền trực tiếp, các phương tiện truyền thông… 

 

 

TT 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 2015 Năm 2019 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

1 Số người tham dự các buổi truyền 

thông, tư vấn, biết cách chia sẻ, thu 

hút sự tham gia của các ông bố, 

nam giới trong việc nuôi dạy con 

Người 15000 45

% 

15200 47

% 

2 Các ông bố trong gia đình có con 

dưới 16 tuổi được tiếp cận các 

thông tin về nuôi dạy con, bình 

đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia 

đình thông qua tư vấn, sinh hoạt 

câu lạc bộ, hội họp/ số các ông bố 

có con dưới 16 tuổi 

Người 15000 45 15200 47 

3 Trẻ em độ tuổi vị thành niên được 

tiếp cận các kiến thức về sức khỏe 

sinh sản, kỹ năng sống 

Người 27120 89 26125 90 

4 Số trẻ dưới 6 tuổi được khai sinh, 

bảo hiểm y tế 

Người  100  100 

5 Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng Người  15  12,4 

6 Trẻ em nhập học Tiểu học đúng độ 

tuổi 

Người 7100 99,1 7000 99,3 

7 Số học sinh tốt nghiệp bậc Trung 

học cơ sở 

Người 5560 98 5420 98,5 

8 Hộ gia đình dành thời gian chăm 

sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều 

Hộ 88500 84,6 96483 95 



kiện cho con, cháu phát triển toàn 

diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và 

tinh thần, không phân biệt con, 

cháu gái hay trai 

9 Tỷ lệ % hộ gia đình dành thời gian 

chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo 

điều kiện cho con, cháu phát triển 

toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo 

đức và tinh thần, không phân biệt 

con, cháu gái hay trai 

%  80  95 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình 

thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi 

con nhỏ 

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Số hộ gia đình có người cao tuổi Hộ 21957 22107 

2 Số hộ gia đình có người cao tuổi được công 

nhận GĐVH 

Hộ 21935 22101 

3 Tỷ lệ % số hộ gia đình có người cao tuổi 

được công nhận là gia đình văn hóa 

% 99,8 99,9 

4 Số người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo đang  được hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng;  

Người  7980 5901 

5 Số tình nguyện viên định kỳ đến nhà chăm 

sóc người cao tuổi già yếu, neo đơn tại cộng 

đồng ( trạm Y tế, Đoàn thanh niên…) 

Người 350 365 

6 Số CLB người cao tuổi CLB 155 155 

7 Số người cao tuổi thường xuyên tham gia 

vào các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể 

thao ở các câu lạc bộ 

Người 21101 21845 

8 Hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng 

dưỡng chu đáo, ông, bà, chăm sóc ông, bà, 

cha, mẹ 

Hộ 21950 22098 

9 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện chăm sóc, 

phụng dưỡng chu đáo, ông, bà, chăm sóc 

ông, bà, cha, mẹ 

% 99,9 99,9 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 4: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 95% hộ gia đình có người trong độ tuổi 

sinh đẻ được tuyên truyền và 90% thực hiện đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 



đình; năm 2020 đạt từ 98% trở lên được tuyên truyền và 95% thực hiện đúng chính sách dân 

số và kế hoạch hóa gia đình. 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Số lượng cộng tác viên dân số, kế hoạch 

hóa gia đình trên địa bàn 

Người 155 155 

2 Tỷ suất sinh % 12,4%0 11,8% 

3 Tỷ số giới tính khi sinh ( số trẻ trai/ số trẻ 

gái 

% 111/100 105/100 

4 Hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ 

được tuyên truyền và thực hiện đúng chính 

sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, 

không phá thai vì giới tính của thai nhi 

Hộ 11000 11151 

5 Tỷ lệ hộ gia đình có người trong độ tuổi 

sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện 

đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa 

gia đình, không phá thai vì giới tính của 

thai nhi 

% 11000 11151 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

c) Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó 

với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt 

đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định. 

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ 

gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi an sinh xã hội dành cho 

các gia đình chính sách, gia đình nghèo. 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Số học sinh là con em hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập 

Người 3605 1773 

2 Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp miễn 

phí thẻ bảo hiểm y tế 

Hộ 11812 7411 

3 Số căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 

chống dột 

cái 117 15 

4 Số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được chăm 

lo Tết 

Lượt 11812 7411 

5 Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc 

Hộ 11812 7411 



lợi an sinh xã hội dành cho các gia đình 

chính sách, gia đình nghèo 

6 Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được 

cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật 

phúc lợi an sinh xã hội dành cho các gia 

đình chính sách, gia đình nghèo 

% 100 100 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ 

gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia 

đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế  

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

1 Tỷ lệ hộ nghèo % 6,54 3,9 

2 Tỷ lệ hộ cận nghèo % 8,06 5,4 

3 Số lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo được 

đào tạo nghề 

Người 110 45 

4 Số lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo được 

giải quyết việc làm và được đưa đi làm việc 

ở nước ngoài 

Người 25 7 

5 Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung 

cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế 

gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng 

hoảng kinh tế 

Hộ 11812 7411 

6 Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được 

cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển 

kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, 

khủng hoảng kinh tế 

% 100 100 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 

- Chỉ tiêu 3: Hằng năm, tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ 

hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia 

đình  

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu. 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

Năm 

2015 

Năm 

2019 

 

1 
Số học sinh được miễn giảm và hỗ trợ chi 

phí học tập 

Người 3620 1790 

2 Tổng số kinh phí thực hiện chính sách bảo 

hiểm y tế cho hộ gia đình 

Triệu đồng - 6549 

3 Hộ gia đình, thành viên trong gia đình được Hộ 20315 23450 



thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo 

dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành 

viên gia đình 

4 Tỷ lệ hộ gia đình, thành viên trong gia đình 

được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, 

giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ 

thành viên gia đình 

% 63,9 73,6 

+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân. 
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