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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện  tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

  

 

 Thực hiện Công văn số 1344/UBND-VX ngày 01/6 /2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Công văn số 1344/UBND-VX ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ 

chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn 

các sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức các hoạt 

động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022. 

 Ban hành Kế hoạch số 81/KH-SVHTTDL ngày 20/6/2022 về tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022. 

  Tuyên truyền về chủ đề và khẩu hiệu kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; vận động nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống 

bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng 

đồng xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, bền vững.  

- Các Sở, ban, ngành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện, 

thành phố đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Gia 

đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong 

phạm vi toàn ngành, địa phương theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 với 

nhiều hình thức, cụ thể:  
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- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông 

điệp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022 trên cổng thông tin điện tử, thông qua hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành ioffice. 

- Tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình” năm 2022 tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc.  

 - Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6; trưng bày, giới thiệu sách, xe lưu động đa phương tiện phục vụ độc giả 

chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam tại phố đi bộ Kim Đồng. 

- Tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Một số hình ảnh văn hóa dân tộc thiểu số 

tỉnh Cao Bằng” tại Vườn hoa trung tâm thành phố. 

- Tổ chức giao lưu các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian, tặng quà 

khuyến học cho con em trong đơn vị tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. 

- Tổ chức Ngày Olympic trẻ em năm 2022 tại tỉnh cao Bằng với các nội 

dung: Chạy đồng hành 01 km; thi đấu các môn (Bóng đá, cầu lông, bóng bàn). 

- Tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh 

Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức, như:  

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị; thực hiện tuyên truyền lồng ghép  trong các buổi sinh hoạt của 

các Tổ Công  đoàn, Chi đoàn hoặc trong các buổi sinh hoạt Chi bộ về kỷ niệm 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” 

và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng, 

chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và 

toàn xã hội”. 

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cho con em cán bộ, công chức 

trong cơ quan có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

UBND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền về chủ đề và thông điệp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình bằng các hình thức, như: Treo 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, UBND 

các xã, thị trấn và nơi đông dân cư; thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin 

điện tử, trên hệ thống loa phát thanh và xe lưu động; tăng cường viết tin, bài gửi 

Báo Cao Bằng và Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép trong các hội nghị giao ban của xã, các cuộc họp của xóm, tổ dân phố, cơ 

quan; tổ chức tọa đàm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. 

3.1. Huyện Trùng Khánh: Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, ban, 

ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 
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niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo 

lực gia đình; có 146/203 xóm, tổ dân phố  tổ chức tọa đàm Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 với khoảng 9.650 người tham dự; thực hiện tuyên truyền lồng ghép 

trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị được 27 cuộc với 1.240 người dự; tuyên 

truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện và cụm loa truyền thanh các xã 

được 10 lượt; treo 78 khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, 

UBND các xã, thị trấn, nơi đông dân cư; tổ chức biểu diễn văn nghệ và tiểu phẩm 

tuyên truyền tại xã Đoài Dương và UBND huyện Trà Lĩnh nhân kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6; Hội Liên hiệp phụ nữ và Liên đoàn Lao động tổ chức 

giao lưu văn nghệ, thể thao với hơn 100 vận động viên, diễn viên tham gia; Thực 

hiện và duy trì tốt việc lồng ghép tuyên truyền các nội dung nhân Ngày Gia đình 

Việt Nam trong buổi sinh hoạt định kỳ của 13 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực 

gia đình tại xã Lăng Hiếu và xã Quang Hán được 10 cuộc với 283 người tham dự. 

 3.2. Huyện Quảng Hòa: Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tổ chức tuyên truyền 

có hiệu quả. Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng hình thức: treo băng 

rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm 03 thị trấn, tại trụ sở UBND các xã, thị trấn 

được 25 khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện và trạm 

truyền thanh cấp xã được 07 lượt. 

3.3. Huyện Nguyên Bình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật 

Hôn nhân và Gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo về và chăm 

sóc trẻ em... kết quả có 17/17 xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện được 119 

buổi với trên 1.500 lượt người nghe; treo 26 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại 

các trục đường đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị; có 26 cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.  

3.4. Huyện Hòa An: Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức các họat động nhân dịp kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, 

kết quả: Thực hiện treo 36 khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, nơi đông dân 

cư, trụ sở UBND các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng xe lưu động 01 lượt, trên hệ 

thống trạm truyền thanh của xã 02 lượt; Công an huyện tổ chức Hội thi nấu ăn 

nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vào bếp bằng cả 

trái tim”; xã Lê Chung tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền Ngày Gia đình 

Việt Nam và Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ năm 2022, thành phần tham 

gia gồm cán bộ, công chức cấp xã, chi hội phụ nữ, bí thư chi bộ trưởng xóm, các 

hộ dân trên địa bàn xã.  

3.5. Huyện Hà Quảng: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền với chủ đề 

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” với các hình thức: Tuyên truyền trên hệ 

thống loa phát thanh, viết tin, bài trên trang Thông tin điện tử huyện, tuyên truyền 

lồng ghép trong các cuộc họp; thực hiện 50 khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nơi đông dân cư. 

3.6. Huyện Bảo Lâm: Thực hiện 48 khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề và 

các thông điệp truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn và nơi đông dân cư; xây dựng 05 tin bài và 25 chương trình phóng 



4 

 

 

sự với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”được phát trên hệ thống Đài 

Truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh xã...; tuyên truyền lồng ghép trong các 

cuộc họp của tổ, xóm được 146 cuộc với 9.446 lượt người nghe; Phát loa không 

dây truyền thanh tại nhà văn hóa thôn, xóm được hơn 30 lượt. 

3.7. Huyện Bảo Lạc: Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tổ chức các họat động nhân dịp 

kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

bạo lực gia đình; thực hiện 11 khẩu hiệu tuyên truyền, xây dựng 01 chương trình 

phóng sự về phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép tuyên truyền tại 17 xóm 

với 920 lượt người nghe. 

3.8. Huyện Hạ Lang: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về chủ đề và 

các thông điệp truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; treo 24 khẩu hiệu tuyên truyền tại 

trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nơi đông dân cư. 

3.9. Huyện Thạch An: Ban hành, văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động truyền thông 

kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động Quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình; tập trung đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng 

gia đình hạnh phúc, bền vững tại cộng đồng, khu dân cư; thực hiện treo 18 khẩu 

hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, nơi đông dân cư, trụ sở UBND các xã, thị 

trấn; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp thôn, xóm, đưa 

thông tin về cơ sở, phát phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... với trên 

500 lượt người nghe. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực 

hiện với nhiều nội dung, hình thức nhằm tuyên truyền đến quần chúng nhân dân 

những kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, nhận thức được tầm quan trọng 

của gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

2. Tồn tại hạn chế 

Một số Sở, ban, ngành chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và truyền 

thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác thông 

tin báo cáo của một số đơn vị còn chậm, không có thông tin báo cáo hoặc báo cáo 

chưa đầy đủ kết quả hoạt động gửi Sở VHTTDL để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm, 

chú trọng hơn nữa việc tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền 
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nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và truyền thông Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

các hoạt động; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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