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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017 huyện Tuy Phong

Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-BCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban
chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện công tác gia đình
năm 2017;
Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về công tác gia
đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác
gia đình năm 2017, cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. 100 % xã, thị trấn có Ban Chỉ đạo công tác gia đình được củng cố, kiện
toàn và hoạt động có hiệu quả.
2. Các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình và hoạt
động có hiệu quả; củng cố những “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” và 1
“Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình” đã được thành lập.
3. Có 03 xã gồm: Chí công, Bình Thạnh và Hòa Minh thành lập ít nhất 1
“Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” và 1 “Nhóm phòng, chống bạo lực gia
đình” ở mỗi xã;
4. 100% xã, thị trấn thiết lập mạng lưới “Địa chỉ tin cậy” và “ Đường dây
nóng” ở thôn, khu phố.
5. 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác gia
đình năm 2016.
II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Chủ đề năm 2017
Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình.
2. Những hoạt động trọng tâm
- Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của
UBND tỉnh về chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; các văn bản của Trung ương và của
tỉnh về công tác gia đình.
- Tổ chức thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong
gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”;

- Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia
đình ở các cấp.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai các
hoạt động liên quan đến chính sách thực hiện công tác gia đình.
- Nhân rộng và duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, trị
trấn nhằm hướng tới giảm thiểu bạo lực gia đình từ nhận thức tới hành vi từ gia
đình và cộng đồng.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân về bạo lực gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ
chức tập huấn; tư vấn nhóm; giao lưu giữa các “Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền
vững”, “Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình” …
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi, tập trung hình thức
truyền thông trực tiếp tại thôn, khu phố và đối tượng là nam giới, trẻ em trai trong
gia đình và cộng đồng.
- Tiếp tục khảo sát, xây dựng địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đường dây nóng
và treo các áp phích cố định ở các điểm đông dân cư, nơi công cộng.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày
Gia đình Việt Nam (28/6), ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
gái (25/11) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội về
vai trò, vị trí của gia đình và chung tay xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh
phúc. Trong đó chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền về gia đình, tập trung
tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình.
- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn công tác gia
đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở.
- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số
liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình ở cơ
sở.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản có liên
quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức
và mọi người dân nhằm góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc xây
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung tuyên truyền trên hệ thống
thông tin đại chúng (Trang Thông tin điện tử, Tờ tin Tuy Phong, Đài truyền thanh,
truyền hình huyện) nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); ngày Gia đình Việt Nam
(28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ( 25/11).
2. Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về công tác gia đình; đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu về gia
đình vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; củng cố, kiện toàn và
thường xuyên nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo công tác gia
đình ở cơ sở.
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3. Các ban, ngành, đoàn thể liên quan chủ động phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ công tác và việc hỗ trợ, xây dựng, phát triển gia đình, thực hiện các chỉ
tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thuộc phạm
vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể.
4. Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động công tác gia đình ở các cấp; thực
hiện tốt việc lồng ghép nguồn kinh phí của các chương trình, đề án, kế hoạch đang
triển khai trên địa bàn; huy động tối đa nguồn lực của huyện, xã để tổ chức triển
khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hàng năm và những năm tiếp theo có hiệu
quả, thiết thực.
5. Tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
6. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ tại các xã, thị trấn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày
21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “ Xây dựng gia đình trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
- Tiếp tục duy trì và mở rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” ở các xã, thị trấn.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); ngày Gia đình
Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
(25/11). Hội thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề “Gia đình hạnh phúc” ở cơ sở.
- Tổ chức Hội thi tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) huyện Tuy
Phong lần thứ I-Năm 2017.
- Tổ chức “Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu” huyện Tuy Phong lần thứ
IV-Năm 2017” và tham dự “Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu” lần thứ IV do
Tỉnh tổ chức.
- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia
đình cho cán bộ làm công tác gia đình cơ sở do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ
chức.
- Tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công tác gia đình ở cơ
sở.
2. Các ban, ngành, đoàn thể
Là thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình phối hợp chỉ đạo triển khai
thực hiện công tác gia đình trong hệ thống ngành, đoàn thể mình, tham gia vào các
hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
3. UBND các xã, thị trấn
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- Đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực
gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2017.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình,
phòng, chống bạo lực gia đình, ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ
gia đình và tập trung vào đối tượng nam giới; xây dựng các áp phích tuyên truyền
về chủ đề công tác gia đình năm 2017 trên các trục đường chính, trường học, nơi
công cộng, khu dân cư; tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình với chủ đề “Gia đình
hạnh phúc”
- Triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.
- Tiếp tục xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo làm công tác gia đình; duy trì,
thành lập và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và nhóm phòng,
chống bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và đường dây nóng.
hoạt động tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3);
ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ
em gái ( 25/11) năm 2017 theo chủ đề: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
- Thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình, báo cáo đúng thời gian.
- Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các mục tiêu chương trình công tác gia
đình tại địa phương.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền
vững” và “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình” hoạt động thường xuyên.
Trên cơ sở kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn
xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện công tác gia đình trong năm 2017;
định kỳ 6 tháng 01 lần ( vào ngày 05/6 và cuối năm vào 05/12) báo cáo kết quả
thực hiện công tác gia đình gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp tham
mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh./.
TRƯỞNG BAN
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dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 05.04.2017
09:28:27 +07:00

Nơi nhận:
- Sở VH, TT và DL;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

Người ký: Dương Hồng
Sơn
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sondh@tuyphong.binhthu
an.gov.vn
Cơ quan: Huyện Tuy
Phong, Tỉnh Bình Thuận
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Hồng Sơn

- Ủy ban MTTQVN huyện;các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;
- Thành viên BCĐ công tác GĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, PVH/HĐ và UB huyện
- Lưu: VT, VX.
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