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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ
phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ
giai đoạn 2017-2027” năm 2021
Thực hiện công văn số 2075/HPN-BPT ngày 06/10/2021 của Hội LHPNBPT về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 938, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
Thực hiện Kế hoạch số 4377/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ
tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 20172027”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm đều đưa các nội dung triển khai
Đề án vào năm của đơn vị.
Năm 2021, trên cơ sở nhiệm vụ được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tại Kế hoạch số 1007/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện
Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2021”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã tham mưu đưa các nội dung vào Kế hoạch số 1006/KH-BCĐ ngày 26/3/2021
của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về triển khai thực hiện công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 để triển khai thực hiện.
2. Kết quả thực hiện
Căn cứ theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển
khai nhân bản tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức ứng xử trong gia
đình gồm 15.000 tờ rơi về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam và Phòng,
chống bạo lực gia đình; 1.000 quyển tài liệu về giáo dục đời sống gia đình cung
cấp cho các huyện, thị xã, thành phố; theo kế hoạch thời gian đến sẽ tổ chức lớp
tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hướng dẫn một số nghề phổ thông phát
triển kinh tế gia đình cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Quý cho 60
học viên là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của huyện nhằm hướng dẫn các kỹ năng
và chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc; cung cấp kiến thức về chính sách, pháp luật
có liên quan đến phòng ngừa và kỹ năng tham gia giải quyết các vụ bạo lực, xâm
hại phụ nữ, trẻ em.
3. Đánh giá chung:
3.1. Ưu điểm: Đề án được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm từ tỉnh
xuống cơ sở, nhiều hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức:

cung cấp tài liệu cho cơ sở, tập huấn chuyên đề…; bên cạnh đó, phối kết hợp với
các nội dung triển khai của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã
góp phần nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, giáo
dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ
nữ; giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em; bổ sung, cập nhật, chia sẻ kinh
nghiệm phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; chia sẻ thông
tin, kinh nghiệm tư vấn, hòa giải các trường hợp bạo lực gia đình tại địa phương.
Bước đầu, các hoạt động của Đề án đã đạt được những kết quả nhất định, tạo bước
chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân, góp
phần xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.
3.2. Khó khăn, hạn chế: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp và kéo dài nên hoạt động của lớp tập huấn tại huyện Phú Quý chưa triển khai
theo đúng kế hoạch. Tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền còn thiếu và chưa
phong phú.
4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án vào kế
hoạch hàng năm của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; trên các
phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào chuyên mục phát thanh của cơ sở.
- Đưa các nội dung của Đề án lồng ghép triển khai vào các hoạt động của
Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình hành động quốc
gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh
và vào các buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, mô hình
phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2022 của Đề án như:
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng xử trong gia đình;
+ Tổ chức Tọa đàm “Giữ vững giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong
xã hội hiện đại”.
+ Cung cấp tờ rơi, tài liệu về nâng cao nhận thức ứng xử trong gia đình, về
giáo dục đời sống gia đình cho cơ sở.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo
dõi, tổng hợp báo cáo tỉnh./.
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