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BÁO CÁO
Tổng kết kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh
Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thực hiện văn bản số 688/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 21/7/2020 về việc
báo cáo tổng kết kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh
Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
UBND huyện Lập Thạch báo cáo như sau:
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Huyện Lập Thạch nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, phía Đông Nam giáp
huyện Tam Dương, phía Tây Nam giáp huyện Tam Đảo, phía Tây giáp sông Lô và
thành phố Việt Trì (Phú Thọ), phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang. Trên cơ sở điều
chỉnh địa giới hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 75 km, sân bay
quốc tế Nội Bài 40 km, có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua, có điều
kiện kết nối các tuyến du lịch với các tỉnh Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú
Thọ và Lào Cai có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, dịch vụ thương mại,
giao lưu văn hóa.
* Thuận lợi: Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Chiến lược phát
triển Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030. UBND
huyện Lập Thạch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BCĐ phòng
chống bạo lực gia đình PCBLGĐ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban,
ngành đặc biệt là Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất
cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Chính vì vậy công tác
gia đình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, gia đình trở thành tế bào tích cực
là hạt nhân trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
* Khó khăn: Việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về luật PCBLGĐ
chưa sâu rộng, cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp cơ sở đều kiêm nhiệm; một
bộ phận nhỏ cán bộ và người dân vẫn chưa nhận thức đúng về các loại hình BLGĐ,
chưa có ý thức đấu tranh với những hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng; Tỷ lệ
mất cân bằng giới tính còn cao. Mặt trái của cơ chế thị trường là lối sống thực dụng
đã ảnh hưởng tới một số cá nhân dẫn đến mâu thuẫn nội bộ gia đình vì vậy việc
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nhân rộng phát triển các mô hình điểm về PCBLGĐ trên địa bàn chưa cao... những
yếu tố trên tác động rất lớn đến việc triển khai tổ chức các nhiệm vụ công tác gia
đình và thực thi pháp luật về PCBLGĐ.
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát
triển Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
UBND huyện Lập Thạch 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;
+ Kế hoạch 6530/KH-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về
việc Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2020 tầm nhìn 2030;
+ Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của Ban chỉ đạo công tác
gia đình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh
Vĩnh Phúc;
+ Kế hoạch số 5074/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm;
+ Kế hoạch số 1125/KH-UBND ngày 02/3/2016 về triển khai thực hiện Đề án
phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình
hạnh phúc, bền vững tỉnh Vĩnh phúc đến năm 2030;
+ Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 02/3/2016 về triển khai thực hiện
chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;
+ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc ban hành Quy chế
phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;
Chú trọng các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia
đình, đảm bảo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng, mỗi cặp vợ
chồng chỉ nên có một đến hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến
lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Việc quán triệt được thực hiện thông qua các hội nghị của Huyện và cơ sở.
Thông tin trên hệ thống như truyền thanh huyện và cơ sở.
2. Việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ
thể hóa thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh
Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
- Công tác xây dựng và ban hành các văn bản: Thực hiện các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Lập Thạch đã kịp thời chỉ đạo và ban hành
hệ thống các văn bản, kế hoạch triển khai công tác gia đình và PCBLGĐ. Thành lập
Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình, giao phòng VH&TT là cơ quan thường trực
BCĐ để hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của
Luật PCBLGĐ, được cụ thể hóa qua các văn bản đã được ban hành:
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+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 13/02/2012 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2012 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Hướng dẫn số 181/HD – UBND ngày 22/3/2012 về xây dựng và tổ chức hoạt
động mô hình CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia
đình giai đoạn 2012 – 2013.
+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/01/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2013 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 15/01/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 09/03/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2015 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Kế hoạch số 33/KH – UBND ngày 01/4/2016 về triển khai thực hiện chương
trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;
+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/03/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2017 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2018 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 28/5/2018 về tổ chức Hội thi phòng chống
bạo lực gia đình năm 2018;
+ Kế hoạch số 103/KH – UBND ngày 05/6/2018 về thực hiện Tháng hành động
Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức các hoạt động ngày gia đình Việt
Nam năm 2018;
+ Kế hoạch số 129/KH – UBND ngày 03/7/2018 về tổng kết 10 năm thi hành
Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018;
+ Công văn số 168/UBND-VHTT ngày 27/02/2019 về việc tổ chức các hoạt
động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019;
+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện
công tác gia đình năm 2020 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện;
+ Công văn số 05/BCĐ-CV ngày 07/02/2020 về việc hướng dẫn một số nội
dung hoạt động công tác gia đình năm 2020;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công
tác gia đình và pCBLGĐ như:
+ Công văn số 10/VHTT-CV ngày 20/5/2019 về việc triển khai một số nhiệm
vụ công tác gia đình năm 2019.
+ Chương trình phối hợp số 01/CT-VHTT-HLHPN ngày 15/7/2018 Chương trình
phối hợp giữa Phòng Văn hóa Thông tin với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về “Đẩy
mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018-2022;
Bên cạnh đó, hàng năm UBND huyện thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo
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công tác gia đình khi có sự thay đổi cán bộ; ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các
hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày chống bạo lực đối với phụ nữ và chỉ
đạo Phòng VH-TT ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các công tác
trên đối với xã, thị trấn trong toàn huyện.
Việc quán triệt, triển khai kế hoạch Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn được thực hiện kịp thời và
nghiêm túc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nhận thức được nội dung,
yêu cầu về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đât nước, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình, hoạt động công
tác gia đình và PCBL gia đình trong toàn huyện.
3. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch Chiến lược
phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
BCĐ công tác gia đình; BCĐ “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác PCBLGĐ gắn với phong
trào “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó tập trung
kiểm tra công tác báo cáo định kỳ, thông tin về phòng chống bạo lực gia đình theo
quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và PCBLGĐ;
UBND huyện giao Phòng VH&TT chủ trì phối hợp với các ngành chức năng
thuộc huyện tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn nhằm nắm bắt kịp thời tình hình bạo
lực gia đình thông qua các mô hình đã được thành lập, các địa chỉ tin cậy, nhóm
PCBLGĐ và tổ liên gia của các thôn;
Trong những năm qua đã phối hợp với Hội LHPN huyện, các phòng ban ngành
liên quan đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bạo lực gia đình tại 20/20 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn tổ chức kiểm tra 6 đợt và 3 đợt giám sát các nội dung về công tác gia đình và
phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài ra còn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch nhiều đợt kiểm tra, giám sát về các nội dung công tác gia đình, phòng chống
bạo lực gia đình.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH
VIỆT NĂM TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030.
1. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính
quyền, cán bộ Đảng viên và nhân dân trong công tác gia đình.
Qua triển khai, quán triệt và tổ chức các hoạt động công tác gia đình và PCBL
gia đình, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến rõ rệt,
công tác gia đình luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và xác định là nhân tố quan
trọng góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Các
cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo
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thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; đã
ban hành nhiều kế hoạch, đề án về công tác gia đình, đưa tiêu chí xây dựng gia đình
ít con, no ấm, bình đắng, tiến bộ, hạnh phúc vào nghị quyết cấp ủy; lồng ghép công
tác gia đình vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
Các ban, ngành, đoàn thể đã đi sâu vận động, giáo dục các gia đình tích cực
thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện đầy đủ các quy định của phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động xây dựng gia đình văn hóa, gia
đình hiếu học. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm gương mẫu chăm lo
xây dựng gia đình và tích cực vận động quân chúng nhân dân thực hiện tốt chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình.
Cuộc vận động xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ; vai trò, trách nhiệm của các bậc ông bà, cha
mẹ, những người lớn tuổi trong gia đình được thể hiện rõ; các phong tục, tập quán
tốt đẹp được giữ gìn; ý thức cộng đồng, việc chấp hành pháp luật, tinh thần đóng
góp xây dựng xã hội được phát huy.
Các địa phương thực hiện khá tốt việc tổ chức các buổi họp mặt, tọa đàm, biểu
dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên, nuôi
dạy con tốt, hiếu học, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình khó khăn, vận động cá
nhân, gia đình và cụm dân cư tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”.
Với mục tiêu xây dựng bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình,
thời gian qua, huyện Lập Thạch triển khai nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đối
với nữ giới nhằm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ; quan tâm chỉ đạo hệ thống
chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và mọi người
dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong thời
kỳ CNH-HĐH; tiếp tục nhân rộng việc đưa tiêu chí gia đình văn hoá làm tiêu chuẩn
đánh giá, bình xét việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm.
2. Đánh giá hoạt động phối hợp của các cơ quan, đoàn thể trong công tác
gia đình.
Căn cứ hệ thống văn bản hướng dẫn của TW, tỉnh, UBND huyện chỉ đạo Phòng
VH&TT phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện tổ chức, tham gia các lớp
bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các CLB, nhóm PCBLGĐ tại cơ
sở. Thông qua các lớp tập huấn các CLB, nhóm đã làm tốt công tác tuyên truyền về
gia đình, PCBLGĐ, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình...từ đó các hiện
tượng BLGĐ ở thôn, TDP đã giảm rõ rệt.
Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, thông qua các hội thảo, tọa
đàm, các mô hình hay về PCBLGĐ. UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo vận dụng vào
thực tiễn tại các xã, thị trấn đạt kết quả tốt như xây dựng các địa chỉ tin cậy, các
thành phần tiếp nhận người bị bạo hành cho phù hợp, tránh sự ghen tuông hiểu
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nhầm của người gây ra bạo lực, dẫn đến làm tăng thêm sự mâu thuẫn trong gia đình.
Bên cạnh đó UBND huyện chỉ đạo tổ chức hội thi, hội diễn, dàn dựng các tiểu phẩm
biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền về PCBLGĐ tại địa phương. Mỗi xã, thị
trấn có ít nhất một tiểu phẩm do các thành viên ban chỉ đạo xã, ban chủ nhiệm CLBPCBLGĐ dàn dựng biểu diễn tại địa phương và tham gia các hội thi của tỉnh đạt
nhiều giải cao, tiêu biểu như gia đình ở xã Bắc Bình, Thái Hòa....
3. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật về công tác gia đình, công tác
tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình văn
hóa và phòng, chống bạo lực gia đình.
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2020, tầm nhìn 2030. UBND huyện Lập Thạch 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 công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước đến cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn, đảng viên
và cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng tuyên truyền các quan điểm của Đảng
và Nhà nước trong 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 đến hai con, lấy hạnh
phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền cả bề nổi
và chiều sâu thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các phương tiện
truyền thông với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối
với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong
gia đình, góp phần phòng, chống bạo lực gia đình. Các hình thức tuyên truyền như:
thông qua các hội nghị, nói chuyện chuyên đề, họp mặt tọa đàm, tuyên truyền trên
hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã; thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ,
TDTT gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực
đối với phụ nữ (25/11)... Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc triển khai, thực
hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn
2010 – 2020”; “Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”.
Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ để tuyên truyền về Luật
bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình và
các kiến thức về gia đình. Đặc biệt Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh các cấp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng làm vợ, chồng,
cha, mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng… góp phần
nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của từng gia đình trong việc
thực hiện chính sách, pháp luật, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn,
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phòng ngừa các tệ nạn xã hội, củng cố, ổn định và phát triển gia đình.
Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền được các xã, thị trấn thường xuyên triển
khai thông qua việc biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu, đồng thời phê phán những
biểu hiện không lành mạnh làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống gia đình nhân
ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày xóa bạo lực với
phụ nữ 25/11... Kết quả đã tổ chức được 400 buổi thu hút 15.500 lượt người tham
dự, với sự tham gia của nhiều thành phần trong đó ngày càng tăng số lượng phụ nữ
và thanh niên... qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người
dân, hạn chế các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương.
Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống bạo
lực gia đình còn được tổ chức lồng ghép chương trình tuyên truyền, giáo dục về đạo
đức, lối sống trong gia đình tại trường học, kết quả tuyên truyền được 80 cuộc, trên
9.879 học sinh tham dự với các nội dung như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,
Luật Bảo vệ chăm sóc - Giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình...
Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh, đài truyền thanh huyện và các xã, thị
trấn thường xuyên đưa những nội dung tuyên truyền hưởng ứng các ngày Quốc tế
Hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam, ngày xóa bạo lực với phụ nữ... phản ánh kết
quả hoạt động của các địa phương, đơn vị, các câu lạc bộ trong công tác phòng,
chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em... nêu gương điển hình trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
* Kết quả:
- Đối với cấp huyện: Đã phối hợp các cơ quan trong huyện tổ chức được trên
60 buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao... thu hút đông đảo nhân dân tham gia
cổ vũ; Tổ chức hội thi nấu ăn chủ đề “Bữa cơm gia đình”; tổ chức thăm hỏi, trao
quà động viên cho các hộ gia đình nghèo; có hoàn cảnh khó khăn; mắc bệnh hiểm
nghèo hàng năm vào dịp 20/3; 28/6.
Biên tập được trên 300 tin, bài; phát thanh được trên 10.000 lượt, tuyên
truyền cổ động trực quan toàn huyện đã làm được trên 300 băngzôn, Pa nô, cụm
cổ động.
- Đối với cấp xã: Đã biên tập và phát thanh được trên 5.000 tin, bài; tuyên
truyền cổ động trực quan toàn huyện đã làm được trên 500 băngzôn, Pa nô, cụm cổ
động, khẩu hiệu tường.
Từ khi có Luật PCBLGĐ, các văn bản quy phạm pháp luật quy định, xử lý cụ
thể các hành vi vi phạm và đặc biệt khuyến khích các hoạt động phòng, chống
BLGĐ nên các hành vi BLGĐ đã giảm đáng kể. Các chính sách của Nhà nước về
công tác phòng chống bạo lực gia đình được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị
trấn triển khai thực hiện nghiêm túc như: thực hiện tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo
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lực gia đình; thực hiện việc tiếp nhận, khám và điều trị cho nạn nhân bị bạo lực tại
các cơ sở y tế tuyến huyện và cơ sở, thực hiện việc chi trả chế độ theo nghị quyết
của HĐND tỉnh đối với việc tổ chức hòa giải các vụ bạo lực gia đình.
Bên cạnh đó, những người trực tiếp tham gia PCBLGĐ có hành vi dũng cảm
cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân khi trực tiếp thực hiện việc ngăn
chặn hành vi BLGĐ, thì được xem xét để được hưởng chính sách theo quy định của
pháp luật. Người trực tiếp tham gia PCBLGĐ mà bị thiệt hại về tài sản thì được
xem xét bồi thường thiệt hại theo quy định.
Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình trong quá
trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hôn nhân và gia đình có liên quan đến bạo
lực gia đình: Trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án có liên quan đến bạo lực
gia đình, các Thẩm phán, Thư ký của đơn vị đã tích cực hòa giải để các đương sự tự
thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, cũng như có các biện pháp để hàn gắn
tình cảm, tháo gỡ những mâu thuẫn giữa các đương sự; tìm hiểu các nguyên nhân
dẫn đến những hành vi bạo lực gia đình, nhằm có những phương án bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; giải thích các quy định của pháp
luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình để các
đương sự hiểu, chấp hành và tự bảo vệ bản thân khỏi bạo lực gia đình.
Năm 2013 huyện có 03 xã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn để
xây dựng thí điểm mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng,
chống bạo lực gia đình, gồm: Đình Chu, Tử Du, Thái Hòa.
Trên cơ sở chỉ đạo điểm của 03 xã, UBND huyện đã rút kinh nghiệm triển
khai nhân rộng mô hình trong toàn huyện. Tính đến nay đã có 20/20 xã, thị trấn xây
dựng được mô hình CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống
BLGĐ với tổng số 29 câu lạc bộ và 29 nhóm PCBLGĐ. Câu lạc bộ, nhóm
PCBLGĐ, được duy trì sinh hoạt theo định kỳ 3 tháng một lần. Ban chủ nhiệm đồng
thời là thành viên nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình, có trách nhiệm xây dựng
quy chế hoạt động, duy trì hoạt động hàng quý và phát hiện, xử lý, can thiệp, hòa
giải kịp thời các vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Các nội dung sinh hoạt
CLB, nhóm PCBLGĐ tập trung vào 14 nhóm vấn đề theo hướng dẫn của TW như:
Truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, giáo dục ứng xử tốt đẹp giữa các thành
viên trong gia đình, kiến thức gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, giới
thiệu các văn bản pháp luật, chính sách mới của đảng nhà nước đặc biệt là văn bản
liên quan đến gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia
đình, trẻ em... phong tục tập quán của dân tộc của quê hương, chăm sóc sức khoẻ
người già, phụ nữ, trẻ em các vấn đề mang tính thời sự chính trị của TW, địa
phương...
Công tác hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình được chú trọng trong
việc xử lý phòng chống tình trạng bạo lực gia đình. Các xã, thị trấn đã củng cố,
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duy trì có hiệu quả các tổ hoà giải tại 189/189 thôn/làng/TDP, đã hoà giải được
nhiều vụ xích mích, mâu thuẫn trong gia đình cụ thể hòa giải được 104 vụ. Thực
hiện hòa giải đối với nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động với 3 chức
năng cơ bản là; tư vấn, hoà giải và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình; mỗi
nhóm hòa giải PCBLGĐ có 5 thành viên gồm: Công an viên, Trưởng thôn, chi hội
Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân...
Theo báo cáo của các địa phương, nhiều gia đình có mâu thuẫn, sau khi tham
gia câu lạc bộ, được tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức, một số gia đình còn
được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế nên những mâu thuẫn trong gia đình đã giảm,
ngăn chặn không để tình trạng bạo lực gia đình tái diễn. Điển hình như: CLB thôn
Vinh Hoa – xã Tử Du, CLB thôn Quan Tử - xã Sơn Đông, CLB thôn Bắc Sơn - xã
Bắc Bình…
Cùng với việc xây dựng và nhân rộng mô hình CLB gia đình phát triển bền
vững và nhóm phòng, chống BLGĐ; UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn
các xã, thị trấn thành lập địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tính đến nay đã có 20/20 xã,
thị trấn thành lập được địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, với tổng số 173 địa chỉ. Nhiều
địa phương còn thành lập tới từng thôn/TDP như: Đồng Ích, Tử Du, Bắc Bình, Văn
Quán, Tiên Lữ, Sơn Đông… Các xã, thị trấn đã củng cố, duy trì có hiệu quả các
mâu thuẫn trong gia đình; các bệnh nhân bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia
đình được các địa chỉ tin cậy tại địa phương tư vấn kịp thời.
Các “Địa chỉ tin cậy” cộng đồng thường được chọn đặt ở nhà của các trưởng
thôn, chi hội trưởng các chi hội hoặc phòng làm việc của công an xã. Với tinh thần
tham gia tự nguyện của các thành viên, các “Địa chỉ tin cậy” cộng đồng đã kịp thời
đại diện, bênh vực cho nhiều trường hợp trẻ em, phụ nữ, đối tượng yếu thế bị bạo
hành, xâm hại; tư vấn, giải quyết các mâu thuẫn, bất hòa trong hôn nhân gia đình;
trợ giúp nạn nhân bị bạo hành có nơi tạm lánh và đề xuất can thiệp,… Từ khi thành
lập mô hình “Địa chỉ tin cậy”, các chị em hội viên bị bạo hành đã đến sinh hoạt
thường xuyên, thông qua các buổi sinh hoạt chị em phụ nữ trên địa bàn đã tự tìm
cách giúp đỡ nhau, dần dần “Địa chỉ tin cậy” cộng đồng đã trở thành chỗ dựa tinh
thần, nơi gửi gắm tâm tư của nhiều chị em phụ nữ có cùng hoàn cảnh. Có thể nói,
mô hình "địa chỉ tin cậy" bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần trang bị kiến
thức, kỹ năng và bảo vệ chị em phụ nữ khi bị bạo lực gia đình.
Hiện nay về mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trên địa bàn
huyện chỉ có mô hình y tế tuyến huyện và tuyến xã, thị trấn với 20 trạm y tế cấp cơ
sở và Trung tâm y tế cấp huyện. Thường xuyên trực, tiếp nhận và chăm sóc nạn
nhân bị bạo lực gia đình đến thăm khám, điều trị và tư vấn.
Công tác tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được
các cơ sở khám chữa bệnh là trạm y tế 20 xã, trấn và Trung tâm y tế huyện khám
chữa bệnh và chăm sóc kịp thời. Hàng năm Hội LHPH huyện tổ chức lớp tập
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huấn về Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật PCBLGĐ, đồng thời tổ
chức lồng ghép được 46 buổi truyền thông về bình đẳng giới.
4. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
UBND huyện, BCĐ “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, luôn chú trọng nâng cao công tác xây dựng GĐVH, thôn, làng văn hóa, từ đó
triển khai tốt các nội dung chương trình công tác gia đình và phòng chống BLGĐ.
Xây dựng GĐVH được xác định là nền tảng trong việc xây dựng thôn, tổ dân phố văn
hóa, do vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, đa số các gia
đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, có ý thức tự
giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước. Ngoài ra, huyện thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng
như biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm, gia đình làm kinh tế giỏi,
gia đình hiếu học, gia đình có nhiều thế hệ chung sống, gia đình có công với cách
mạng, gia đình nạn nhân chất độc da cam...
Từ việc triển khai tốt “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, các
phong trào của nhân dân địa phương được giữ vững và phát triển như phong trào
“Xây dựng xã an toàn không ma tuý”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới”...
Việc bình xét danh hiệu GĐVH trên địa bàn được đảm bảo chính xác về chất lượng
cũng như số lượng, số GĐVH năm 2019 đạt 87,%. Thôn văn hóa đạt bằng 85,7%.
Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thôn/TDP văn hóa ngày càng đi vào
chiều sâu và có chất lượng. Nhiều thôn/TDP thực hiện tốt việc xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình, địa bàn không có người nghiện và tội phạm ma
túy với triển khai lồng ghép thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp
nghĩa; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đem lại
hiệu quả thiết thực trong cộng đồng xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, ổn
định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm.
Thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng
khích lệ, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình được kết hợp và thực hiện đồng bộ các
biện pháp phòng và chống, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên
truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải, do vậy tình trạng bạo lực trong gia
đình được chuyển biến theo hướng tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận
thức rõ hơn về vai trò công tác gia đình. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về phòng, chống bạo lực gia đình được phối hợp triển khai thực hiện với nhiều nội
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dung, hình thức phong phú, nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật, đặc
biệt là nắm rõ được các hành vi về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm
của cộng đồng, cá nhân, trong việc PCBLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc.
2. Hạn chế và nguyên nhân.
- Hạn chế:
Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện một số nhiệm
vụ phòng chống BLGĐ ở một số cơ sở chưa chặt chẽ.
Các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực gia đình có lúc chưa kịp thời.
Công tác tư vấn, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình theo pháp luật còn hạn chế.
Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân chủ quan
Cấp uỷ, chính quyền ở một số cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng
của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nên trách nhiệm trong quản
lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống BLGĐ chưa cao.
Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình không có cán bộ chuyên trách mà chủ
yếu là phải kiêm nhiệm nhiều việc, nên việc phát hiện, ngăn chặn, đặc biệt là tham
mưu xử lý các hành vi BLGĐ theo pháp luật có lúc chưa kịp thời.
+ Nguyên nhân khách quan
Sự vô cảm, thờ ơ của cộng đồng, các gia đình vẫn coi bạo lực gia đình là vấn
đề riêng tư trong mỗi gia đình.
Quan hệ trong gia đình mang tính khép kín, vì thế những vụ bạo lực gia đình
thường khó phát hiện, khi bị phát hiện cũng khó xử lý bởi tâm lý e ngại, không
muốn nói ra của nạn nhân và cả những người biết chuyện.
Trong xã hội vẫn còn một số người có tư tưởng trọng nam hơn nữ; thiếu hiểu
biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thiếu các kỹ năng ứng xử, cách giải
quyết không phù hợp khi trong gia đình có sự mâu thuẫn, xung đột.
Ngoài ra còn do ảnh hưởng các tệ nạn xã hội tác động như: Cờ bạc, rượu chè,
nghiện ngập, nghèo đói, không có việc làm,...
3. Bài học kinh nghiệm
- Công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải là rất quan
trọng, góp phần định hướng hành vi của mỗi người: nạn nhân được trang bị kiến
thức để tự bảo vệ; người có thể có hành vi bạo lực có thể nhận thức được tính chất,
hậu quả của hành vi để tự kiềm chế tốt hơn; những người xung quanh biết được
trách nhiệm tham gia phòng chống bạo lực gia đình và có ứng xử phù hợp...
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,
phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện Luật PCBLGĐ.
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- Duy trì và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ, địa chỉ
tin cậy trong PCBLGĐ.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT
GIA ĐÌNH VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030.
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Các vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) có xu hướng ngày càng đa dạng về đối tượng
trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và đây được xem là vấn nạn xã hội ở
nhiều quốc gia bởi những hậu quả nghiêm trọng mà nó để lại
Với các biện pháp ngày càng quyết liệt và cụ thể, đặc biệt các chế tài về xử lý
trong bạo lực gia đình càng nghiêm minh, tình trạng bạo lực gia đình sẽ được hạn
chế. Tuy nhiên với xu hướng phát triển của xã hội và trong giai đoạn công nghệ thông
tin phát triển, tình trạng bạo lực tinh thần sẽ là vấn đề khó nắm bắt và giải quyết.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền,
đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã
hội và các thành viên, gia đình trong việc việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia
đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;
2. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, phổ biến
đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây
dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao các kiến thức
cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật
Bình đẳng giới... nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và
toàn thể nhân dân cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình;
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cấp, để
thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp
vụ phòng, chống bạo lực gia đình, hòa giải cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia
đình, công tác hòa giải và cộng tác viên các cấp;
5. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình
can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú trọng vào những địa phương
có nguy cơ cao về BLGĐ, TNXH;
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tư vấn và xử lý nghiêm
theo pháp luật đối với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp luật về
phòng, chống BLGĐ; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, kịp thời biểu dương,
động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc
trong công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ.
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
12

1. Đối với tỉnh
- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, có chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác
viên làm công tác gia đình cơ sở;
- Chế độ hoạt động, bồi dưỡng cho Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình
phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường mở các lớp đào tạo,
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp về công tác phòng, chống
bạo lực gia đình, để nâng cao hiệu quả công tác và khả năng tư vấn, giải quyết
những vấn đề cụ thể tại các địa phương;
- Biên tập và cung cấp tài liệu hoạt động cho các Câu lạc bộ, Nhóm
PCBLGĐ. Hàng năm mở các 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,
Nhóm PCBLGĐ về kỹ năng PCBLGĐ.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình
Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030. UBND huyện Lập Thạch
trân trọng báo cáo./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL (b/c);
- BCĐ công tác gia đình tỉnh (b/c);
- TT HU-HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- BCĐ công tác gia đình huyện (t/h);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể (t/h);
- UBND Các xã, TT (t/h);
- Cổng giao tiếp TTĐT huyện (t/h);
- Lưu VT, VH&TT.

Nguyễn Anh Tuấn
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