
       UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                     

         Số: 909 /BC-VHTT-GĐ                           Nha Trang, ngày 10  tháng 7  năm 2018 
   

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2018 

 

 Thực hiện Công văn số 709/SVHTT-VHGĐ ngày 10/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác gia đình hàng 

năm, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm như sau :  

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN 

1.Công tác tham mưu: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Văn hóa và 

Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản sau: 

- Công văn số 1219/UBND-VHTT ngày 28/02/2018 về việc tổ chức Hội nghị 

sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “ Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh 

phúc 20 tháng 3 hàng năm”. 

- Kế hoạch số 1389/KH-UBND-VHTT ngày 07/3/2018 về việc tổ chức Hội 

nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế 

hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” và biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh 

phúc tiêu biểu năm 2017. 

- Kế hoạch số 1545/KH-UBND-VHTT ngày 14/3/2018 về việc triển khai công 

tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Kế hoạch số 2021/KH-UBND-VHTT ngày 30/3/2018 về việc triển khai thực 

hiện Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Kế hoạch số 3493/KH-UBND-VHTT ngày 29/5/2018 về việc tổ chức tuyên 

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

chống bạo lực gia đình. 

- Công văn số 3931/UBND-VHTT ngày 12/6/2018 về việc thực hiện chế độ 

báo cáo thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Công tác hướng dẫn 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa 

và UBND thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện như sau:  
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+ Kế hoạch 473/KH-VHTT-GĐ ngày 16/4/2018 về việc triển khai thực hiện 

các hoạt động năm 2018 thuộc “ Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. 

+ Công văn số 270/VHTT-GĐ ngày 02/3/2018 về việc hướng dẫn tuyên 

truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở Ngày Quốc 

tế hạnh phúc 20/3. 

+ Công văn số 690/VHTT-PT ngày 29/5/2018 về việc hướng dẫn tuyên truyền 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

+ Công văn số 709/VHTT-TTCS ngày 01/6/2018 về việc hướng dẫn tổ chức 

tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Trẻ em, Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

+ Công văn số 710/VHTT-HCTH ngày 01/6/2018 về việc hướng dẫn tổ chức 

tuyên truyền và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ, nhân lực làm công tác gia đình, công 

tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

- Cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp thành phố không có biên chế nên 

hoạt động kiêm nghiệm. Đối với xã, phường do công chức Văn hóa – Xã hội kiêm 

nhiệm, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường 

không được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, từ đó ảnh hưởng đến việc tổ chức triển 

khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, đặc 

biệt là công tác thu thập, thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình rất là 

khó khăn. 

- 6 tháng đầu năm 2018, thành phố đã cử cán bộ phụ trách công tác gia đình 

các xã, phường tham gia tập huấn 01 buổi tại Sở Văn hóa và Thể thao. 

4. Kết quả đạt được 

a) Về tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành 

phố Nha Trang, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường 

đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Công tác tuyên truyền trực quan, hoạt 

động Hội thi, tọa đàm, gặp mặt với kết quả sau: 

- Về tổ chức thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu nhân 

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018, đã thực hiện được 219 băng-rôn dọc, 13 băng-

rôn ngang, 30 mét pano và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh 

cơ sở được 223 lượt. 
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- Về gặp mặt, tọa đàm có 25/27 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế hạnh phúc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như Hội thi nấu 

ăn, Hội thi cắm hoa, tọa đàm, gặp mặt.  

- Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tổ chức các 

hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm và biểu dương, khen 

thưởng cho 52 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2017. 

b) Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6 

 Nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành 

phố và các xã, phường  thực hiện tuyên truyền trực quan được  324 băng-rôn dọc, 4 

băng-rôn ngang, 3 pano tuyên truyền tại các khu đông dân cư, chợ, thôn, tổ dân 

phố…và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về kỷ niệm Ngày Gia 

đình Việt Nam 28/6 năm 2018 và tuyên truyền lưu động bằng xe 28 lượt về Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình.  

Bên cạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền thành phố đã chỉ đạo tổ chức 

giao lưu, gặp mặt “Gia đình hạnh phúc với nghề truyền thống” do Hội Liên hiệp Phụ 

nữ thành phố phối hợp với UBND xã, phường tổ chức; tổ chức Hội thi nấu ăn thu hút 

trên 1820 cán bộ, hội viên, phụ nữ, tổ dân phố tham gia, đồng thời xây dựng kế hoạch 

và tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình hoàn hảo” với 

chủ đề “Chung sức đẩy lùi nạn bạo lực gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đối với 

các xã, phường đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng với nội dung, hình thức 

phong phú trong đó có 15 xã, phường tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng 

cho 137 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2018 với tổng số tiền 27.225.000 đồng 

(kèm theo Giấy khen), 12 xã, phường tổ chức hoạt động khác như tọa đàm, gặp 

mặt, hội nghị, Hội thi nấu ăn, Hội thi tìm hiểu pháp luật… 

c) Tình hình triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo dức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và Chương trình giáo 

dục đời sống đến năm 2020 

Trên cơ sở Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 11/8/2016 của UBND 

thành phố về việc thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố đã xây dựng bộ tài liệu triển khai 

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

Nam” giai đoạn 2016-2020 và chuyển cho 27 xã, phường để tiển hành thực hiện 

tuyên truyền. 

- Đến tháng 6/2018, có 27/27 xã, phường đã Tổ chức xong Hội nghị triển khai 

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

Nam” giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư 
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Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố và đại 

diện các Chi hội phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên ở các xã, phường. 

d) Về công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

- Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan 

tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch 6 tháng, năm. Nhờ vậy mà 

công tác thông tin, tuyên truyền đã đạt được một số kết quả nhất định, đã triển khai 

sâu rộng đến tầng lớp nhân dân thành phố, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức 

trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới. 

- 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 02 vụ bạo lực gia 

đình về thân thể, 01 vụ tại UBND phường Ngọc Hiệp, 01 vụ tại UBND phường 

Vĩnh Thọ. 

e) Tình hình phối hợp, lồng ghép triển khai thực hiện công tác bình đẳng 

giới, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em…trong gia đình 

- Đã hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện tuyên truyền trực quan công tác 

gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Kết quả 

đã thực hiện 256 băng-rôn dọc tuyên truyền trên các tuyến đường chính của thành 

phố và UBND xã, phường, phát thanh 193 lượt tuyên truyền trên Đài Truyền thanh 

xơ sở, tuyên truyền lưu động bằng xe 28 lượt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và các 

xã, phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND 

thành phố về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình nhất là công tác 

thông tin, tuyên truyền, tổ chức biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc 

tiêu biểu. 

2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình vẫn còn một số hạn chế sau: 

Một là, một số phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố chưa thực sự quan tâm đến 

công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng gia đình cán bộ, công 

chức, viên chức hạnh phúc. 

Hai là,  vẫn còn một số xã, phường chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác 

gia đình nhất là công tác chỉ đạo tổ chức khen thưởng, biểu dương các gia đình 

hạnh phúc tiêu biểu năm 2017 của địa phương mình. Còn 12 xã, phường không tổ 

chức Hội nghị khen thưởng theo chỉ đạo của UBND thành phố. 
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3. Kiến nghị: 

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình 

từ thành phố cho đến xã, phường cho tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ hiện 

nay. Việc triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 chuyển biến còn chậm. 

 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2018 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang. 

Kính báo cáo./. 

       

      Nơi nhận:                                TRƯỞNG PHÕNG 

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (b/c);                                                                             

- UBND thành phố (b/c); 

- Thành viên BCĐ công tác gia đình ( VBĐT) (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư (03 bản).  

                                                                                                         Đinh Văn Cường 
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