
 

                                                

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 

 

 Thực hiện Công văn số 1404/SVHTT-VHGĐ ngày 14/7/2020 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

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

 Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả triển khai Đề án trên địa bàn 

thành phố Nha Trang như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Thực hiện Kế hoạch số 3402/KH-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa 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 tỉnh Khánh Hòa, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố– Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia 

đình đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề 

án như sau :  

- Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 11/8/2016 của UBND thành 

phố Nha Trang 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. 

- Công văn số 4737/UBND-VHTT ngày 01/9/2016 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc triển khai thực hiện điểm Mô hình “Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. 

- Công văn số 3487/UBND-VHTT ngày 08/6/2017 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 

- Công văn số 9244/UBND-VHTT ngày 25/12/2018 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kế hoạch số 3589/KH-UBND-VHTT ngày 9/5/2019 về triển khai các hoạt 

động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình Việt Nam 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 
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tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020. 

Nhờ vậy mà công tác thông tin, tuyên truyền đã đạt được một số kết quả nhất định, 

đã triển khai sâu tộng đến tầng lớp nhân dân, 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. 

- Đến nay thành phố có 343 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 343 

nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 1.241 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 cơ 

sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại y tế xã, phường. Đến tháng 6/2018, 

27/27 xã, phường đã Tổ chức 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 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. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các xã, phường hàng 

năm đều tổ chức nói chuyện chuyên đề thu hút hơn 300 lượt người tham dự với nội 

dung liên quan đến đạo đức, lối sống trong gia đình và nêu gương các hộ gia đình 

tiêu biểu. 

- UBND thành phố, UBND các xã, phường đã tổ chức nhiều hoạt động 

hưởng ứng với nội dung, hình thức phong phú, trong đó tổ chức Hội nghị biểu 

dương khen thưởng cho 351 gia đình hạnh phúc tiêu biểu từ năm 2015-2019 với 

tổng số tiền trên 300.000.000 đồng (kèm theo Giấy khen), và tổ chức hoạt động 

khác như tọa đàm, gặp mặt, hội nghị, Hội thi nấu ăn, Hội thi tìm hiểu pháp luật…;  

- Tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động vì Người cao tuổi trên địa bàn 

thành phố. 

- Tuyên truyền nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào 

các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người dân được coi là một giải pháp làm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, nâng cao 

nhận thức về bình đẳng giới cho người dân. 

- Đồng thời hàng năm, nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình cũng được lồng ghép đưa vào các Hội thi Gia đình hạnh phúc, Cuộc 

thi tìm hiều pháp luật, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6… 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các 

thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình thành phố quan tâm thực hiện: 

- Phòng Tư pháp thành phố: đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho Hòa giải viên trên địa bàn thành phố.  

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố: đã xây dựng nhiều 

tin, bài viết và tuyên truyền nghị quyết, công văn, kế hoạch tuyên truyền của 

Trung ương và địa phương về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia 

đình trên hệ thống truyền thanh thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 



 

biến, tư vấn pháp luật, các Hội cơ sở đã phối hợp với các ban ngành địa phương tổ 

chức các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng 

cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia 

đình, cách chăm sóc trẻ, bình đẳng giới… (Luật phòng, chống bạo lực gia đình, 

Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em 2016, Luật An ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin 

số 104/2016/QH13, Công tác hòa giải cơ sở….) với hơn cho cán bộ, hội viên, phụ 

nữ tham gia. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1.Thuận lợi 

- Đề án bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, mang đến hiệu quả thiết 

thực, sự ủng hộ đông đảo của nhân dân, góp phần chuyển biến tích cực cả về nhận 

thức và hành vi, mang lại hiệu quả cho công tác xây dựng gia đình văn hóa, cải 

thiện tình trạng bất bình đẳng; phẩm chất, giá trị giữa các thành viên trong gia đình 

ngày càng được nâng cao.Từ đó, chất lượng cuộc sống được cải thiện về vật chất và 

tinh thần, kinh tế gia đình phát triển, tạo mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, ý 

thức chấp hành pháp luật cua người dân được nâng lên. 

- Kế hoạch thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình 

trong xã hội hiện nay. 

2. Khó khăn 

- Giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án còn lúng túng, khó khăn, hướng 

dẫn thực hiện chưa thường xuyên và chuyên sâu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện chưa cao. 

- Hoạt động tuyên truyền ở xã, phường còn chưa thường xuyên, một số mô 

hình mới còn bất cập trong việc triển khai. Nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt 

chưa đa dạng và phong phú, ít thu hút được người tham gia nên số lượng người 

tham dự tuyên truyền còn hạn chế. 

- Cơ quan cấp trên không tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tài liệu còn hạn chế 

nên quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn. 

- Cán bộ phụ trách công tác gia đình ở xã, phường và thành phố thường 

xuyên thay đổi, chủ yếu kiêm nhiệm, không có nghiệp vụ nên việc triển khai công 

tác gia đình nói chung và Đề án nói riêng còn hạn chế. 

3. Giải pháp 

- Vận dụng linh hoạt và phù hợp mô hình gia đình truyền thống trong xã hội 

hiện đại nhằm bảo đảm gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng 

xử tốt đẹp trong gia đình. Thường xuyên đề cao vai trò giáo dục, nêu gương cũng 



 

như phê phán những biểu hiện không lành mạnh trong tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình là cách làm có nhiều hiệu quả thiết thực. 

- Công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát thường 

xuyên, có kế hoạch cụ thể, kịp thời hỗ trợ cho địa phương đề ra các giải pháp hoạt 

động phù hợp. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện Đề 

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

2016-2020 bằng nhiều hình thức thiết thực, đi sâu vào đời sống của dân cư và các 

hộ gia đình. Đồng thời nghiên cứu, ban hành các quy định về quy chế, chế độ, nội 

dung sinh hoạt, tài liệu, kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền 

vững một cách thiết thực có hiệu quả. 

 - Đề nghị UBND tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 

gia đình cấp huyện, cấp xã và Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền 

vững. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

 Kính báo cáo./. 

 

      Nơi nhận:                                   
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (b/c) (VBĐT); 

- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Lãnh đạo phòng;                

- Lưu: VT, Nhã.  
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