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Kết quả công tác gia đình năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

 

 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 1. Quán triệt, chỉ đạo các xóm triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, 

hướng dẫn về công tác gia đình ngay từ đầu năm, UBND xã căn cứ vào các văn 

bản liên quan về công tác gia đình của tỉnh, huyện nghiên cứu, cụ thể hóa các nội 

dung và chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với thực tế các địa 

phương, chỉ đạo các xóm tích cực triển khai, tổ chức thực hiện công tác gia đình 

đạt kết quả, cụ thể như sau: 

 - Lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

vào cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 

địa phương, đồng thời lồng ghép các nội dung sinh hoạt liên quan đến công tác gia 

đình; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận 

gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa. 

  - Triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua tuyên truyền 

qua các tài liệu, tờ rơi; áp phích, khẩu hiệu, băng zôn; lồng ghép với phong trào 

“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. 

  - Xây dựng Quy ước các xóm trên địa bàn xã. 

 2. Kết quả công tác năm 2021 

  - Về công tác xây dựng gia đình văn hoá: Đầu năm UBND xã tổ chức, triển 

khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch giao; hướng dẫn các xóm đăng ký 

xây dựng danh hiệu gia đình văn hoá, kết quả đăng ký đạt: 719 hộ/719, đạt 100%.  

 - Công tác tuyên truyền: tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế 

hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động phòng, 

chống bạo lực gia đình. Treo băng zôn, khẩu hiệu tại những điểm đông dân cư và 

trụ sở UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức thực hiện tuyên tuyền 



lồng ghép trong các cuộc họp xóm, các buổi toạ đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 

triển khai tổ chức tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức trong các cuộc 

họp cơ quan; hướng dẫn các xóm tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi 

họp xóm, sinh hoạt hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, lồng ghép trong toạ đàm ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3. 

 Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình; 01 vụ hiếp dâm trẻ 

em qua xác minh ban đầu nội dung sự việc như sau Khoảng 14 giờ 00 ngày 

27/11/2021 đối tượng Vừ A Pá, sinh năm 2007, có sử dụng ngón tay út phải đút 

vào bướm của nạn nhân là em gái tên là Vừ Thị Minh, sinh năm 2016 (em gái cùng 

cha khác mẹ), cùng trú tại xóm Nà Tao, xã Cô Ba. Hiện nay vụ việc đã giao cho 

Công an huyện Bảo Lạc tiếp tục điều tra làm rõ. 

 - Trong công tác can thiệp, ngăn ngừa bạo lực gia đình trên địa bàn xã. 

UBND xã đã phối kết hợp thực hiện tốt các biện pháp can thiệp sớm, tư vấn, hòa 

giải các vấn đề phát sinh ở tại xóm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ gây 

hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các đối tượng có 

nguy cơ bị bạo lực gia đình, luôn luôn tuyên truyền các biện pháp phòng chống bạo 

lực gia đình để nhân dân hiểu đối với những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực gia 

đình.  

 - Hằng năm, nhân Ngày “Gia đình Việt Nam", Ngày “Quốc tế xóa bỏ bạo 

lực đối với phụ nữ”; Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm và 

lồng ghép tuyên truyền pháp luật về PCBLGĐ; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý Nhà nước về công tác PCBLGĐ; tiếp tục duy trì và phối hợp với 

UB MTTQ trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phối hợp với các ban, ngành  

làm tốt công tác thống kê, báo cáo, công tác dân số, gia đình, công tác hòa giải… 

để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCBLGĐ.  

 - Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình: Được thông qua các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục thành lập và tăng cường nguồn lực nhằm 

nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện việc phổ biến tuyên 

truyền luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép nội dung 

trong các buổi họp xóm.  

 3. Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân  



 - Kết quả đạt được:  

 Trong năm, công tác gia đình trên địa xã đã nhận được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đã thu được 

những kết quả đáng khích lệ. Các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực triển khai các 

hoạt động công tác gia đình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động về vai trò công tác gia đình và chuyển đổi hành vi về 

bạo lực gia đình. Công tác chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em được quan tâm thực hiện, các gia đình không ngừng nâng cao kiến thức nuôi 

dạy con cái; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. 

 Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng làng 

văn hóa được các gia đình tích cực thực hiện.  

 - Hạn chế, nguyên nhân: 

 Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới chưa được thường 

xuyên. 

  Chưa có nguồn kinh phí triển khai các hoạt động công tác gia đình.  

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022  

 1. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; tiếp tục tuyên truyền 

trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò vị trí, 

trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, Pháp luật 

hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, đấu tranh phòng ngừa 

những tệ nạn tiêu cực xâm nhập vào đời sống gia đình. 

  2. Tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của mỗi thành viên trong công tác 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm 

và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong công tác gia đình tại địa 

phương.  

 3.  Xây dựng kế hoạch tuyên truyên đến mọi tầng lớp nhân dân một cách sâu 

rộng, lồng ghép qua các cuộc họp, các buổi hội nghị giao ban.  

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

 1. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình.  



 2. Hỗ trợ kinh phí để các xóm có kinh phí thành lập và hoạt động các câu lạc 

bộ phòng, chống bạo lực gia đình.  

 Trên đây là Báo cáo kết quả công tác gia đình năm 2021, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 của UBND xã Cô Ba./.  

 

Nơi nhận: 

- BCĐ công tác gia đình huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Văn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

         XÃ CÔ BA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cô Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

 

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÔ BA NĂM 2021 

 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 

I GIA ĐÌNH   

1 Tổng số hộ gia đình Hộ 719 

1.1 Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con Hộ 14 

1.2 Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng) Hộ 02 

1.3 Số hộ gia đình 2 thế hệ Hộ 248 

1.4 Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên Hộ 449 

1.5 Số hộ gia đình khác Hộ 06 

II BẠO LỰC GIA ĐÌNH   

1 Tổng số hộ có bạo lực gia đình Hộ 01 

2 Tổng số vụ bạo lực gia đình Vụ 01 

3 Hình thức bạo lực   

3.1 Tinh thần Vụ  

3.2 Thân thể Vụ 01 

3.3 Tình dục Vụ  

3.4 Kinh tế Vụ  

4 Người gây bạo lực gia đình và biện pháp xử lý   

4.1 Giới tính   



4.1.1 Nam Người 01 

4.1.2 Nữ Người  

4.2. Độ tuổi   

4.2.1 Dưới 16 tuổi Người  

4.2.2 Từ đủ 60 tuổi trở lên Người  

4.3 Biện pháp xử lý   

4.3.1 Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư Người  

4.3.2 Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc Người  

4.3.3 Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn Người  

4.3.4 Xử phạt vi phạm hành chính Người  

4.3.5 Xử lý hình sự (phạt tù) Người  

5 Nạn nhân bị bạo lực gia đình và biện pháp hỗ trợ   

5.1 Giới tính   

5.1.1 Nam Người  

5.1.2 Nữ Người 01 

5.2 Độ tuổi   

5.2.1 Dưới 16 tuổi Người  

5.2.2 Từ đủ 60 tuổi trở lên Người  

5.3 Biện pháp hỗ trợ   

5.3.1 Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật) Người 01 

5.3.2 Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực Người  

5.3.3 Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất gây 

nghiện) 

Người  

5.3.4 Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm Người  



III CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH   

1 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ 

VHTTDL) 

Mô hình  

2 Mô hình hoạt động độc lập   

2.1 Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững CLB  

2.2 Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình Nhóm  

2.3 Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng Địa chỉ  

2.4 Số Đường dây nóng Số lượng  

                                                                                                                   

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Văn Dũng 

 

 

 


