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Thực hiện công tác gia đình năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-BCĐ ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác gia đình 

2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Thành 

ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24 Thực hiện Chỉ thị số 

06-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện công 

tác gia đình năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công 

tác gia đình, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 

quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về 

vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình trong việc thực hiện tôt các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây 

dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no âm, tiên bộ, hạnh phúc, 

văn minh là một trong những nội dung xuyên suốt trong sự nghiệp đôi mới, phát 

triển đất nước. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình tại cộng đồng; lồng ghép các hoạt động công tác gia đình với 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”, cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai các hoạt động công tác gia đình gắn với các nội dung, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng phong 

phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo 

hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả 

cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình năm 2022. 
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- Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan y tế. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật, Chỉ thị, Nghị định, Chiến lược, 

Quyết định, kế hoạch... của Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung 

ương, UBND tỉnh về công tác gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố xây dựng kế hoạch triển 

khai công tác gia đình năm 2022; đưa công tác gia đình vào các kế hoạch, 

chương trình, nhiệm vụ công tác của địa phương; lồng ghép triển khai công tác 

gia đình vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông về gia đình; đa dạng hóa hình thức, 

đối tượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình, tiêu chí ứng xử trong gia đình... Duy trì hiệu quả chuyên 

trang “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” trên hệ thống 

phát thanh truyền thanh Thành phố; chú trọng hình thức tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông Thành phố, mạng xã hội… 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Kỷ 

niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

bạo lực gia đình; Ngày thế giói xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

(25/11); lồng ghép nội dung chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong gia đình nhân Tháng 

hành động vì trẻ em và triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 

2022 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6. Thực hiện thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Thông tư số 07/2017/TT-

BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

7. Duy trì và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt 

là các câu lạc bộ, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các xóm, tổ dân 

phố, góp phần xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại 

trẻ em trong gia đình, từng bước hình thành mạng lưới thông tin, tư vấn, hướng 

dẫn cho các đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình. 

8. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

9. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về 

thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành 

phố, nhằm phát huy tối đa tính hiệu lực của việc triển khai, thi hành các văn bản 
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quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và tính hiệu quả trong 

việc thực hiện công tác gia đình. 

10. Tổ chức kiểm tra hoạt động công tác gia đình và thi hành Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố; thường xuyên duy trì hoạt động 

và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

các xã, phường và các phòng, ban liên quan thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình. 

 - Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trọng 

tâm công tác gia đình năm 2022. 

 - Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, duy trì hoạt động Mô hình phòng, chống bạo 

lực gia đình tại phường Duyệt Trung và Nhóm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam tại phường Đề Thám. 

 - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thu thập thông tin và thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác gia đình thuộc phạm vi tham 

mưu, quản lý đảm bảo nội dung và tiến độ theo quy định. 

 - Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức 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). 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố xây dựng chương 

trình phố hợp về thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác gia đình, 

ưu tiên lựa chọn mô hình phù hợp để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong công 

tác phố hợp thực hiện. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các phòng ban, đoàn 

thể Thành phố tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong 

gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và 

các văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình trên Trang thông tin điện 

tử Thành phố và hệ thống loa truyền thanh không dây, sử dụng hiệu quả Internet 

và mạng xã hội truyền thông về chính sách, pháp luật về gia đình; kiến thức và 

kỹ năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu. Kịp thời phản ánh 

các điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình văn hóa; phòng, chống bạo lực 

gia đình... 

 - Tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình 

theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 
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ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em gái (25/11). 

- Lồng ghép tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao. 

3. Các phòng, ban, đơn vị Thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các 

văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình, lồng ghép với chỉ đạo chuyên 

môn đến đối tượng quản lý trên địa bàn theo ngành, đơn vị. 

 - Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố trong việc kiểm 

tra, giám sát và tổ chức các hoạt động về công tác gia đình năm 2022.  

 - Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác 

gia đình về phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố để tổng hợp báo cáo cấp 

trên (theo chế độ thông tin báo cáo của UBND thành phố). 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung tuyên 

truyền về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình trong tình hình mới. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Thành phố 

Lồng ghép nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và 

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong 

trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, 

đoàn viên và các tầng lóp nhân dân. 

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan theo dõi chỉ đạo công tác gia 

đình trong các cấp hội trực thuộc; tổ chức xây dựng mô hình “Gia đình 05 

không, 03 sạch”; tổ chức nội dung sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ gia 

đình văn hóa, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, lồng ghép nội dung đảm 

bảo sinh động, phong phú trong các lĩnh vực hoạt động xã hội tại địa phương, cơ 

sở. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức lựa chọn 

mô hình điểm, phù hợp với các phong trào hoạt động của các cấp hội trực thuộc 

về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để thí điểm xây dựng 

trình phố hợp giữa tổ chức Hội và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác gia 

đình. 

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia 

đình năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 



5 
 

- Bố trí, phân công cán bộ có năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công 

tác gia đình thuộc phạm vi quản lý; huy động mọi nguồn lực trong các hoạt động 

văn hoá - thông tin; tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể liên quan để thực 

hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2022. 

7.1. Công tác tuyên truyền 

 - Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tiếp tục thực hiện Quyết định số 

72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày 

Gia đình Việt Nam. 

 - Mỗi xã, phường thực hiện 01 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng 

ứng ngày 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 (25/11). 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tuyên 

tuyền, vận động các cá nhân, tập thể trước hết là cán bộ có uy tín ở cơ sở, các bí 

thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể ở cộng đồng dân cư 

đăng ký nơi ở của gia đình trở thành địa chỉ tin cậy hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình tại cộng đồng. 

7.2. Tổ chức các phong trào hoạt động 

 - Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, tổ chức các buổi toạ đàm, biểu 

dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu phù hợp với điều kiện của địa phương, 

đơn vị. 

  - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo chủ đề 

ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Thi tìm hiểu 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình... 

- Tổ chức các hoat động truyền thông giáo dục, vận động hưởng ứng ngày 

Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). 

 7.3. Công tác thi đua khen thưởng 

 - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể lựa chọn 

các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương tổ chức khen thưởng 

các hộ gia đình có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” 

7.4. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác gia đình: 

+ Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 20/6/2022 

+ Báo cáo năm: Trước ngày 20/12/2022 

- Tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình (Quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Trước ngày 05 tháng 

12 năm 2022 
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Các nội dung báo cáo và biểu tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Qua phòng Văn hóa và Thông tin) theo hệ thống quản lý văn bản điều hành 

ioffice. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng. Đề các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi, liên hệ 

phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố, Điện thoại: 0206.3.853.333./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các Ban đảng thuộc Thành ủy, các tổ chức CT-XH TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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