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VA DU LICH 

So: /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 nàm 2020 

BAO CÁO 
Két qua triên khai thirc hin Quyêt djnh s 2361/QD-TTg 

ngày 22/12/20 15 ye Churo'ng trInh bão v tré em và Dir an 2 
thuic Quyêt djnh 565/QD-TTg ngày 25/4/2017 ye phát triên hthông 

bão v tré em thuçic Chuo'ng trInh mi1c tiêu phát triên h thông 
trçr giuip xã hi giai doin 2016 — 2020 

Thirc hin ni dung Van ban so 1373/UBND-KGVX ngây 11/5/2020 cüa 
U ban nhân dan tinh ye vic báo cáo tInh hInh, k& qua thirc hin Quyt dinh 
2361/QD-TTg và Dir an 2 thuc Quyêt djnh sô'565/QD-TTg, Si Van hóa, Th 
thao và Du ljch báo cáo kêt qua thirc hin, nhu sau: 

I. CONG TAC CHI DiO, TRIEN KHAI THIC HIN 
Si Van hóa, The thao và Du 1ch dã ban hành k hoach, van bàn chi dao, 

hucng dn các don vj thuc Sâ, Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hoá 
- Truyn thông và The thao các huyn, thành phô to chirc tuyên truyên 1ng ghép 
ni dung cuia 02 Quyêt djnh trong cong tác cüa ngành và các chucing trInh chào 
mmg nhân kS'  nim các ngày 1 hrn cüa dat nu'ôc, cüa tinh, htng näm. Tuyên 
truyn thông qua hott dng cüa các thiêt chê van boa, truyn thông và th thao co 
si, di thông tin lu'u dng, di chiêu bong luu dng, chuang trInh nghê thuât, he 
thng thu vin, tü sách co so... vi nhiu ni dung, hInh thirc phong phui, da dng, 
gop phtn truyên thông, giáo dçic, vtn dng xã hOi  nhm nâng cao nh.n thüc, kin 
thüc và k5 nàng báo v chäm soc tré em cho chInh quyn các cap, các t chCrc, gia 
dInh, nba trumg, cong dông xã hi và bàn than tré em ye cOng tác bão v chàm 
soc tré em. Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch dã ban hành các k hoach; cu th: ('). 

(1) K hoach thi,rc hin các boat  dng thuc D an "Tuyên truyn giáo d,c dgo dic, Mi sang 
trong gia dmnh Vit Narn giai dogn 2010-2020"; Hang näm xay di,rng K hoach thi,rc hin cong tác bão 
ye, chärn soc tré em; K hoach trin khai Thang hành dng VI tré em; K hoach hot dng vi sr tin 
b cüa phi ntr và thrc hin các mi,ic tiêu, clii tiêu bmnh dang giOi; Huàng dan hot dng k' niêm Ngay 

Quc t hanh  phñc (20/3); K hoach t chirc tuyên truyn Thang hành dng Quc gia v phOng, chng 
bao 1rc gia dInh và Ngay Gia dInh Vit Narn (28/6/); K hoach thrc hin Chi thj s I 1/CT-TTg ngày 
29/3/2017 cüa Thu tu'àng ChInh phü v day manh  giáo dpc dao  thrc, Ii sang trong gia dInh; Ka hoch 
kiam tra cOng tác gia dInh; K hoach trian khai Tháng hành dng VI binh dAng giói và phong chng 

bao I?c trên Co.  sO giói tinh Tuyên Quang; Van ban va vic phOng, chng xâm hai  tré em và phOng, 
chng dui nuóc cho trê em và các van ban lien quan dan cong tác trO em. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phuic  
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So Van hóa, Th thao và Du ljch dã chü dng, phéi hcip vOi các cci quan, 
dcm vj trong tinh tIch cirrc trin khai tham mixu cho U ban nhân dan tinh kjp thOi 
ban hành các van ban chi do, triên khai thrc hin cong tác gia dInh, trong do chü 
trçng vai trO cüa gia dInh trong vic chäm sóc, giáo dic và phOng, chông xâm hi 
di vOl tré em (2) 

II. KET QUA TRIEN KHAI THTYC HIN 
1. Cong tác tuyên truyên: Ngành dã tp trung tuyên truyn các ni dung 

thuc Quyt djnh so 236 1/QD-TTg ngày 22/12/2015 ye Chticing trinh báo v tré em 
giai domn 2016 - 2020 và Dir an 2 thuc Quyêt djnh 565/QD-TTg ngày 25/4/2017 
v phát triên h thông bâo v tré em thuc Chiiong trInh rnçic tiêu phát trin h 
thng trg giüp xâ hi giai don 2016 - 2020 và các chü truoiig cüa Dãng, chInh 
sách, pháp 1ut lien quan dn tré em nhu: Lut bâo v, chäm soc và giáo dic tré em 
ngày 15/6/2004; Nghj djnh so 71/201 1/ND-CP ngây 22/8/2011 cUa Chinh phü quy 
djnh chi ti& và huOng dn thi hành mt sO diêu cüa Lut Bâo v, chäm soc và giáo 
diic tré em; Cong uOc Quôc tê ye quyên tré em; Quyêt djnh 155 5/QD-TTg ngày 
17/10/2012 cüa ThU trOng ChInh phU ye Chuang trInh hânh dng quc gia vi tré 
em giai dotn 2012 — 2020; Quyêt dnh so 2361/QD-lTg ngày 22/12/2015 cUa ThU 
tuOng ChInh phU phê duyt Chuung trInh báo v tré em giai doan 2016-2020; K 
hoach s 54-KHITU ngày 05/02/2013 cUa Tinh Uy Tuyên Quang v thirc hin Chi 
thj s 20-CT/TW ngày 05/11/2013 cUa Bô ChInh trj v cong tác chäm sóc, giáo diic 
và báo v tré em trong tInh hInh mOi và các van ban khác lien quan dn cong tác tré 
em. Thông qua cOng tác truyên thông dä giáo dçic, vn dng xã hi nhtm nâng cao 
nhân thUc, kiên thüc, thay dôi hành vi và k5 nàng bão v, chäm soc tré em cho 
chInh quyên các cap, các to chUc, gia dlnh, nhà truOng, cong dng xã hi và ban 
than tré em. 

Mt so két qua cy the: To chUc biên t.p trên 130 chuong trinh thông tin 
và trén 3.000 buOi tuyên truyn tai Co sO, khu vrc trung tam các huyn, thành 
phO; lam mOi và thay dôi ni dung 165 cijm cô dng; treo trén 3.000 luçit bang 
rOn, khu hiu; phic vv  tren 80.000 lucit nguOi xem; t chUc chiu phim duoc 

2 Ká hoch s 45/KH-UBND ngày 26/6/2013 v thyc hin Chkn htçrcphát trien gia dInh Viêt 
Narn và xáy dmg gia dInh thai Ic)) cong nghip hóa, hiçn dgi hóa dat nzthc tinh Tuyên Quang den nOm 
2020; K hoach s 1 7/KH-UBND, ngày 16/3/2015 ye' thy'c hin Chuvng trinh hành d5ng quc gia v 
phOng, chng bgo hrc gia dlnh Mn nàm 2020 thtrc hin Quyt djnh s 215/QD-TTg ngày 06/02/2014 
cüa Thu tuó'ng ChInh phi:i v phë duyt Chuong trInh hành dng quéc gia v phông, chng bao  !rc gia 
dInh dn näm 2020. K hoach s 01/KH-UBND, ngày 23/11/2016 cüa U' ban nhân dan tinh v tchz'rc 
Hç5i nghj gp mt "Gia dlnh van hóa ba the h tiCu biéu" tinh Tuyên Quang nOm 2016; Tham mixu xây 
drng Chuong trinh phi hpp hoat dng gita So Van hóa, Th thao va Du ljch vó'i Ban dai  din Hôi 
nguOi cao tui tinh v dy manh  các hot dng van hóa, van ngh, th diic th thao, du ljch ciia ngu'ôi 
cao tui và tham gia xây drng, phát triên gia dInh bn vtrng giai doan 20 17-2020; Chuang trInh phi 
hqp gitra S Van hOa, Th thao và Du ljch và Tinh Doàn TNCS H ChI Minh v nâng cao chit hrqng, 
hiu qua t chirc các boat dng van hóa - van ngh, th dpc - th thao và vui choi giài trI cho tré em 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang giai doan 2019 — 2023... 
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1.626 bui/nàm, phic v11 trên 400.0 00 1uçt ngithi xem, nghe/näm, trong do có 
tré em tai  các xä vüng cao, vüng sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu s 
trên dja bàn tinh. Trinc các buôi chiu phim dã tuyên truyn chü truang, 
throng kM cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuàc; các ngày L k' nim Ngày 
truyn thng cüa dat nuc và các van bàn lien quan dn cong tác tré em. 

Hang nàm, Doàn ngh thut dan tc tinh t chirc trên 120 bui biu din 
ngh thu.t chuyên nghip/nam, phic v1t trên 120.000 luçit ngui/nàm có gn 
các tit mlic dành cho 1ira tuôi tré em tai  các huyn, thành ph. Trung tam Van 
hóa tinh, Trung tam Van boa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph 
to chüc trên 600 buOi biêu din van ngh qun chüng chào müng k' nim các 
ngày l Rn cüa dat nuôc, cüa tinh. 

2. H thông thiêt chê van hóa, the thao phiic vi các hoit dng van 
hóa, van ngh, th dtic - th thao 

H thng thit ch van boa, th thao duqc quan tam du tu và phát trin, 
ca bàn dáp irng vic to chtrc các hoat dng van boa, van ngh, th diic, th thao 
cho tré em. Toàn tinh, duy trI hot dng van hóa, van ngh, th dyc, th thao cüa 
127 nhà van hóa xã, phuing, thj trn; 1.640 nhà van boa thôn, bàn, t dan ph và 
2.494 t& di van ngh; 197 Câu lac  b van hóa, van ngh; hoat dng cüa h thng 
thit ch vAn hóa, the thao ca sà dA gop phân tIch cçrc trong cong tác xay dirng dyi 
sng van hóa lành manh,  dày lüi các t nan  xà hi, thüc dy phát trin kinh t; bâo 
tn, phát huy các giá tij van hóa truyn thông các dan tc; thu hut mi tang 1p nhân 
dan dn tham gia sinh hoat, dtc bit là tré em. 

Tü nAm 2016 den tháng 2/2020, Thu vin tinh dA cp trên 4.000 the ban  doc 
cho hra tuôi tré em phiic vi 140.000 krçit ban  dc là tré em; b sung trên 8.000 bàn 
sách thiu niên, nhi dng, luân chuyn gân 400.000 luçit sách, báo, tip chI cO ni 
dung dAnh cho tré em. To chrc tnrng bay trén 100 dçt, vOi 35.000 bàn sách, báo, tp 
chI, chuyen san, thu hut trên 10.000 ngir&i ban  d9c thuc hra tui h9c sinh. NAm 
2017, t chüc ngày hi d9c sách viii sr tham gia cüa 150 em h9c sinh tru?mg Ph 
thông Dan tc ni trü - THPT tinh, Tnthng THCS Lé Qu Don (TP Tuyên Quang). 
Nam 2018, To chirc Ngày hi d9c sách vri chü d "Sách - hành trang kie'n thz'c" 
tnmg bay han 1.000 bàn sách, báo các loai vói 51r tham gia cüa dông dâo hçc sinh là 
ban dc cüa Thu vin và hyc sinh các tru&ng THCS trén da bàn thành pM Tuyen 
Quang. Nam 2019, to chlrc Ngày hi dc sách và tOng kêt trao giài vOng sa khAo 
Cuc thi "Dgi th Van hóa dQC ". Tiêp tçlc duy trI hoat dng tr Dir an "Náng cao k/ia 
näng th dyng may tInh và fruy nhp Internet cong c5ng tgi Vit Nam" do Qu5 Bill 
and Melinda Gater (Hoa Ks') tâi trg tai  17 dim truy cp h tMng internet tren dja bàn 

toàn tinh (ha tui tré em chiê'm trên 98% sO' ngu'&i tham gia truy cap,). Di mi 
phuong thüc phiic vi ban  dcc tr thu vin truyn thông sang kt hçip gifla thu vin 
truyên tMng và thu vin hin dai;  xây dmg mô hInh thu vin than thin và hung 
1mg phong trAo hc tp suôt dñ trong h tMng thu vin. Tháng 9/2019, Thu vin tinh 
Tuyên Quang duçc tiêp nhn D? an Xe ô to thu vin km dng da phuang tin "A'nh 
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sang ti-i thtc" dcit 3 do B Van hóa, The thao và Du ljch (Vi Thu vin) và Tp doàn 
Vingroup (Qu9 Thin tam) tâi trçi d h trq cho các thu vin phuang tin vn chuyM 
chuyên dting trong phiic vi km dng huó'ng tó'i cong dng, nhtm thüc d.y vic dua 
thông tin và tn thrc dn vói nguii dan trong cong dng (bao gm cá ngztài khiêm 
th1) 6' vüng sâu, yang xa, min n1i và nhu'ng vüng dc bit khó khin (mói xe dwcrc 
trang bj hon 4.500 cuón sách, mt may chi, 6 may tInh xách tay, Tk mç5t bç5 may 
chiê'u, man hInh chiê'u, may phát din, dn áp, ba tang am, 100 ghé' ngi, ó c5 ion,). 
Dir an gop ph.n thrc hin dugc các m1ic tiêu, chi tiêu dt ra trong D an "Phát trie'n 
van hóa dQC trong cç3ng dóng dé'n nám 2020, äinh hu'Ong dIn nàm 2030" và Dê an 
"Ddy mgnh các hogt dç3ng hQc tçp suIt dO trong các thir vién, báo tang, nhà van 
hóa, cáu iic ba"  dã duqc Thu tu6'ng ChInh phO phê duyt. Day thirc sir là noi hQc 
tap, giài trI lành mnh cüa nhân dan dc bit là kra tuôi tré em, gop phn nâng 
cao müc hu&ng thi van hóa, tinh thn cho các em. 

Trung tam Hun luyn và thi d.0 th thao tinh; Trung tam Van hoá, Truyn 
thông và Th thao các huyn, thành ph trong dip  he, hng näm nhân "Tháng 
hành dng VI tré em" dã to cht'rc các l6'p hot dng cho thiu niên, nhi dng nhu: 
Dá bong, câu lông, C6' vua, PenCaksilat, Vovinam (vo Vit dao), din kinh, cu 
lông, qun vclt, nhc, h9a, bai..., thu hñt trên 1.000 luçit em hc sinh tham gia. Duy 
trI hoat dng 11 di tuyn tré ttp trung vôi 68 vn dng viên; 10 lap nàng khiu 
ban tp trung vâi 71 vn dng viên và 3 lap di tuyn cüa tinh vài 14 vn dng 
viên. Toàn tinh hin có 325 san bong cia ('trong do cO 6 san cO nhân tçio,); 409 san 
bong chuyn, 60 san patin, 686 san cu lông và 185 san khác là nai tham gia tp 
luyn cho các lira tuôi, trong do chü yu là 16'a tui tré em tham gia. Thuc hiên 
Cong tác xä hi hóa cong tác th diic the thao, các t chirc, cá nhân trén dja bàn 
tinh cia xây dimg 28 b bai dan giàn phiic vii nhân dan, dc bit là các l6'p dy boi 
cho tré em trong dip  he, gop phn tio san chai b Ich, nâng cao süc khOe, phông 
chng dui nuOc cho tré em. Hang näm, t chirc các giâi: Bong cia, cu lOng, boi 
lôi... cho hra tui hoc sinh nhm to san choi b Ich cho tré em. 

Hng nàm, Khu du 1ch lch sir van boa và sinh thai Tan Trào dã don tip 
trén 4.000 doàn, vâi trên 700 nghIn 1uç't khach tham quail, trong do có gn 150 
nghIn lu9't khach là tré em dn tham quan ti Khu di tIch dàng k trirc tip hu6'ng 
din. Bào tang tinh dOn tip và phiic vii gn trên 8.000 lucit h9c sinh tham quan 
ti Bâo tang; t chirc cho h9c sinh tham quan, h9c tip,  trâi nghim phOng khám 
phá 40 bui, v6'i trên 800 h9c sinh tham gia. Ban Quân 1 Quãng tru6'ng Nguyn 
Tt Thành ciA don tiêp và hu6'ng dan trén 400 doàn/nAm; to diu kin cho tré em 
tham gia cac hott dng vui chai ngoi khóa tai  Bào tang và Quàng tru6'ng. 

Lng ghép các tit mic phông, chng xâm hi tré em trong các hi thi, l 
phát dng nhis Hi thi "Tim hilu kiln thic gia dlnh "; hi thi "Gia dInh tiêu 
bilu chung thc xáy drng nóng thOn mO'i" cp tinh... 
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3. Cong tác thanh tra, kim tra vic xây diung các chtro'ng trInh, san 
phâm van hóa và vic to chfrc các hot dng van hóa, hot dng du llch  nhám 
phông, chông xâm hii tré em 

Hang näm, S Van hóa, Th thao và Du ljch pMi hçp vi cac CQ quan lien 
quan to chirc kiêm tra chuyên ngành lông ghép tuyên truyn ph bin pháp lust 
di vi các loai  hInh djch vij thutc ngành quàn l nhu nhà nghi, khách san, 
Karaoke, kinh doanh the thao, din tà... trong vic phông, chng xâm hai  tré em 
nhu vic k sü diing lao dng là tré em, kinh doanh các san phtm van hóa không 
lành manh,  ành hithng xâu den nhân cách tré em Tü nàm 2016 dn tháng 
5/2020 dä tO chirc 18 cuc kiêm tra, vói tong so 345 1uç't ca s, trong do có 55 co 
sâ kinh doanh Karaoke, 25 ca sâ quàng cáo, 72 ca sâ kinh doanh th dye th thao, 
162 cc s luu trü (nha nghi, khách san),  05 co sâ kinh doanh trO chai diên t1r; 01 
co' s biu din ngh thut. 

Phi hçip vâi các ngành thành viên các Ban Chi dao  và các Ca quan lien quan, 
t chüc thành 1p các doàn kiêm tra tInh hInh thirc hin cong tác gia dInh và 
phông, chng bao  lirc gia dInh, Phong trào "Toàn dan doàn ke't xây c4rng dài sang 
van hóa" tai  co s&, gn vOi kiêm tra vic thirc hin xây dirng và thirc hin Quy ithc 
thôn, bàn, t dan ph qua kim tra dã kjp thôi diu chinh, b sung ni dung quy 
uôc cho phü hcp và dung vth quy djnh cüa pháp 1ut. Tiir nAm 2015 dn nay, dã t 
chirc 05 cuc kim tra thirc hin cOng tác gia dInh tai  224 thôn, bàn; 5 cuc kim 
tra phong trào "Toàn dan doàn kêt xáy dyng dài song van hóa" tai  320 thôn, 
xóm, bàn, tr9ng tam là quy trmnh, két qua bInh xét danh hiu gia dInh van hóa, 
thôn, bàn, t dan ph van hóa; kim tra vic sCra dM, b sung quy uóc ni dung 
v phOng, chng bao  hrc gia dInh và bInh dãng giâi tai  các huyn: Na Hang, Lam 
BInh, Ham Yen, Yen San, San Du'ang. 

5. Dánh giá kêt qua thtrc hin Dir an 2 thuc Quyêt djnh 565/QD-TTg 
ngày 25/4/2017 v phát triên h thông bão v tré em lien quan dn linh viyc 
ngành quãn 1 

Thirc hin mic tiêu có 90% tré có nguy Co cao bj xâm hai,  tré em bj xâm 
hai có k hoach,  h trq, can thip theo Quyêt djnh. Trong nhmg nAm qua, Ngành 
Van hóa, The thao và Du ljch dã thirc hin tot cOng tác tham muu, thuO'ng xuyên 
phi hçip vâi các co quan, dan vj, Mt trn To quOc và các tO chüc chinh tn - xã 
hi 1ng ghép các ni dung phOng, chng xâm hai  tré em trong các hoat dng cüa 
cong tác gia dInh và phong trào "Toàn dan doàn két xây dyng dài sOng van hóa ", 
qua dO t chüc tt vic tuyên truyên v phOng, cMng xâm hai  tré em vói nhiu ni 
dung, hInh thuc phong phu, gOp phân nâng cao nhn thuc cho ngr?yi dan ye pháp 
1ut, dc bit là nm rO duçc các hành vi ye xâm hai  tré em, nâng cao vai trO, trách 
nhim cüa cong dng, cá nhân, trong vic phông, chng bao  içrc gia dInh trong do 
có tré em. Thông qua các bui sinh hoat cüa các câu lac  b phOng chng bao  1irc 
gia dInh, gia dInh phát triên bn vüng, gia dInh hanh  phüc, gia dInh van hóa... 
ngui dan dirqc tip cn nhi&u han các kin thuc v chàm soc sue khOe cho cac 
thành viên trong gia dInh, dc bit là tré em, qua do dã lam chuyn bin manh  me 
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v nhtn thirc trong can b, clang viên và toàn th nhân dan v phông, chng xâm 
hai tré em. 

Tuy nhiên, trong giai doan 2015 - 2019, trên dja bàn tinh vn xây ra tInh 
trng xâm hi tré em. Tü näm 2015 den 30 tháng 6 nàm 2020, s tré em bj xâm 
hi lien quan dn bo lirc gia dInh là 17 viii. Trong do tré em nam bj xâm hai  là 
08 em, so tré em ntr bj xâm hii là 09 em. Hmnh thtrc bj xâm hi chü yu là bao lire 
th chit, tinh thk Không có tré em bj xâm hi qua các hoat dng vui choi giái tn, 
hott dng van hóa, ngh thut, du 1ch. 

Thirc hin cong tác h trg, can thip bâo v tré em bj b.o 1irc gia dInh hoc 
có nguy c b bao  hrc gia dInh: Si tip tyc phi hcip vth các cci quan lien quan, 
chi dio, hithng dn các huyn, thành ph xây dirng, duy tn hott dng 10 mô hInh 
Phông, chng bio 11rc gia dInh, vi 35 câu lc b Gia dInh phát triên ben vüng, 25 
nhóm phOng, chng bto lirc gia dInh; 903 dja chi tin cy ti cong  dng, 181 du?ing 
day nóng. Các câu 1c b duy trI to chirc tOt sinh hott theo djnh kST 2 tháng/lân. 
Huyn Ham Yen duy trI hoat  dng cüa 01 mô hInh PhOng, chOng bto 1irc gia dInh 
tai xã Yen Phi vâi 5 câu 1c b Gia dInh phát trién bn vung, 05 nhóm phOng, 
chng b?o  1rc gia dInh; huyn Lam BInh duy trI 02 mO hInh phông, chng bao  1irc 
gia dInh tti 2 xà Lang Can, Phüc Yen, 01 câu 1tc b gia dInh phát trin bn vrng 
ti xã Thuçing Lam; huyn Scm Duo'ng duy trI hot dng cüa 2 mô hInh Phông 
chng bao  lirc gia dInh ti xà Thuçng Am, xã Tan Trào vâi tOng so 882 thành viên 
(mó'i thành viên là 01 gia dInh), 10 nhóm phOng, chông bio lirc gia dInh; Mo hInh 
phông, chng bao  1irc gia dInh xà Xuân Quang, xä HOa Phü (huyn Chiêm Hóa, 
vài tdng so gán 60 thành vien); mO hInh Phông, chOng bo 1irc trên co s& giâi xã 
Phüc Thnh gOm 5 câu lc b Gia dInh phát triên ben vng, 05 nhóm phOng, 
chng bto 1irc gia dInh. Thông qua hot dng câu lac  b gia dInh phát trin bn 
vu'ng dà tác dng mtth me trong vic nâng cao nh.n thirc, thirc trách nhim cüa 
nguri dan trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp luit v phOng, chng bao 
1irc gia dInh và bInh ding gii. Triên khai th'rc hin cO hiu qua các nhim vii, 
giâi pháp trong D an Tuyên truyn, giáo diic do dCrc, li sng trong gia dInh 
Vit Nam tai  10 thOn thuc xã An Tithng, thành phô Tuyên Quang; ph& hcip vii 
Dài Truyên thanh - Truyên hInh các huyn, thành ph& dy mnh vic tuyén 
truyên giáo diic dio drc, lOi sOng, k nang 11ng xir tnong gia dInh, phOng, chng 
bto lirc gia dInh... tnên h thông tnuyn thanh - tnuyn hInh huyn, thành ph. 

Vic nâng cao nàng lirc cho can b S lam cong tác phông, chng bao  1rc 
gia dInh, xây drng di ngü cong tác vién lam lam cong tác phOng, chng bao  lirc 
gia dInh dugc Sâ quan tarn thirc hin. Trong 5 nam qua, S dà t chüc dirge 04 
lop tp hun cho 965 1uçt can b PhOng Van hóa và Thông tin, can bô van hóa 
xã, phumg, thj tnân, Tnithng Ban cong tác Mt tnn, truO'ng thôn, bàn, t dan pM 
ye cOng tác gia dInh và Phong trào "Toàn dan doàn ke't xáy dy'ng dô'i sang van 
hóa"; 04 lOp tp huân cho 320 nguri phi trách nhà van hóa xã, phithng, thj trn, 
nhà van hóa thOn, bàn; 01 lOp tp hun nghip vi tr9ng tài cho hithng d1n viên, 
nhân viên ciru h v chucing tnInh boi an toàn phOng, cMng dui nrnrc tnê em 
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tinh Tuyên Quang cho 58 h9c viên là cong chirc Phông Van hóa và Thông tin, 
Trung tam VAn hóa, viên chrc Trung tam Hun 1uyn và Thi du th dçic, th 
thao tinh, cong chüc vAn boa - xA hOi  xA phithng, thj trn, hithng dn viên, nhân 
viên ciru h các b bcii trên dla  bàn tinh; 02 lap tp hutn cho trên 100 thành viên 
thuc 10 thôn thirc hin Dé an Tuyên truyên giáo diic dao  due, li sng trong gia 
dInh Vit Nam tai  xA An Tuang, thành ph Tuyên Quang; 01 lap tp hun cho 
96 thành viên thirc hin Mo hInh Phông, chông bao  1c gia dInh tai  xA Yen Phü, 
huyn Ham Yen. Dn nay, di ngü cOng chüc Phông Van hóa và Thông tin phii 
trách cong tác gia dInh và di ngü cOng chüc vAn hóa - xA hi tai  141 xA, phixô'ng, 
thj trn ye co bàn dA näm bat dircc kin thirc chung v cOng tác phông, chng bao 
hrc gia dInh di vâi tré em; trách nhim cüa các cp, các ngành trong thirc hin Lut 
Phông, chng bto hrc gia dinh, k nAng tuyên truyn, ph bin 1ut, phu'ang pháp 
xay dirng các mO hInh diem ye phông chng bao  1irc gia dInh tai  dja phuang. 

III. DANH GIA CHUNG 
1. Khó khAn, vuirng mac, nguyen nhãn 
- S buM truyên thông theo chuyên d chua nhiu, chü yu tuyên truyn 

mang tinh lng ghép trong các nhim vi chInh tr cüa ngành, dja phuang. Vic 
t chirc các s11 kin vAn hóa, ngh thutt gAn vai cOng tác tuyên truyn v 
phông, chng xâm hii tré em din ra không duc thiiang xuyên. Nguyen nhân 
cüa htn ch nay là do kinh phi han  ché, dn den khó khAn trong vic thirc hin. 

- Ben canh  nhUng kM qua dat  duc, vic thirc hin các chinh sách, pháp 
1ut v phông, chng xâm hai  tré em con mt s han  ch nhix: h thng thiM ch 
vAn boa bào dAm cho tré em dxçc vui choi, giAi trI, hoat dng vAn hóa, ngh 
thut, th diic, th thao nhAm phông, chông xâm hai  tré em con thiêu. Chua xay 
dirng duçic di ngQ cong tác viên gia dInh. Cong tác phôi hqp giüa Sà VAn hóa, 
Th thao và Du ljch vai các ngành trong vic phông, chng xâm hai  tré em chua 
ththng xuyén, lien t11c. Nguyen nhân cüa nhimg tn tai, han ch trén là do cOng 
tác phông, chng xâm hai  tré em chua duçc các ngành các cp và toàn th xA hi 
quan tam dung müc. San chGi cho tré em, dc bit là tré em các vüng sâu, vüng 
xa cOn thiu dn dn tInh trng mt s tré em a thành th sa vào càc hoat dng 
vui chai giài tn khOng lành manh  nhu chai game, internet. . . Anh hu&ng dn tam 
hn vA th chit cüa các em. Phn lan các dja phucmg trong tinh chua có khu vui 
chth, khu th thao dành cho tré em. VAn hóa dcc nói chung và tré em nói riêng 
cOn yu, chua khoi dy dugc nim say me dc sàch cüa tré em, chü yêu tré em 
vn yéu thIch cAc truyn tranh, trong dO có không It tác phm ni dung xu, 
nghéo nan. Kinh phi b trI cho cOng tác phOng, chOng xâm hai  tré em chua dáp 
1mg duqc yeu cu. 

2. Dir báo nhfrng thAch thtrc dôi vói cong tác bAo v tré em 

Các cp, các ngành dy manh  cOng tác tuyên truyn v Lut tré em. Van 
d xâm hai  tré em ngày càng du?c du 1un xA hi quan tam, len an. Nhn thüc 
cüa xA hi, trách nhim và nAng içrc cüa gia dlnh, nhà tru&ng trong vic chü dng 
phOng ngua có hiu qua các hành vi bao  hrc, xâm hai  dOi vai tré em ngày càng 
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dugc nâng cao. Cong tác truyn thông, giáo ditc, ph bin kin thüc, pháp lut, 
k' nàng bão v, chäm soc và giáo dçtc tré em cho cha mc, ngui chäm soc trê, 
giáo vien, cong dng và bàn than tré em ngày càng dugc chü tr9ng. Tuy nhiên, 
tInh trng các gia dInh có b mc di lam an xa, d các con a nba tir chäm soc nhau 
hotc nba ông bà chäm sóc, thiu sr quan tam sat sao cüa bô mc là van dê khá 
ph bin, do do së lam tang nguy co tré em b xâm hai. Ben ctnh do là s1r phát 
trin cüa Internet dn dn nguy ca tré tO mO xem nhQng ni dung không lành 
manh ânb huang không nhô den tam sinh l cüa tré, tang nguy Co bj xâm hai. 

3. Bài hQc kinh nghim 
- Trong qua trInh trin khai các ni dung v phông, chng xâm hai  tré em 

cn có sr phi hçp dông b gifta các so, ban, ngành và dja phuong trong vic 
trin khai các hot dng. 

- Tang cu?mg Cong tác phi hçrp vOi SO Lao dng, Thuong binh và Xä 
hi trin khai các hott dng d phát huy vai trO cüa gia dInh trong vic chàm soc, 
nuôi duöng và giáo dçic tré. 

- Phi hçp vOi SO Giáo diic và Dào tao,  các ngànb, don vj, da phuong 
phát dng và t chüc các boat dng cO quy mô, thit thirc, nghia v van hóa 
d9c, dc bit là hoat  dng Ngày Sách Vit Nam (2 1/4), Ngày Sách và Bàn quyên 
th giOi (23/4) hang nàm, nhm khai dy niêm dam me dQc sách trong th h tré 
và nhân dan. 

- Tang cuOng chi dao,  huOng dn các don vj nhu Trung tam Hun 1uyn 
và Thi du th diic th thao, Trung tam Van hóa tinh, Trung tam Phát hành Phim 
và chiu bong, Thu vin tinh, Doàn Ngh thut và Trung tam Van hóa, Thông tin 
và Th thao các huyn, thãnh ph to chüc các boat  dng van hóa, th thao phiic 
vu tré em. 

- Xây dirng các mô hInh gia dInh trên dja bàn toàn tinh, trong do cO ni 
dung phOng, chông xâm hai  tré em. Nâng cao chat lung và sO lugng gia dInh 
van boa trong toàn tinh nhm tao  ra môi truOng giáo diic và nuôi duang nhân 
cách con tré du?c  tt. To chOc các hoat dng truyên thOng, tuyên truyn, hi 
thi.... v kin thOc giáo di1c dOi sang gia dInh. 

- Dy manh  t chüc tuyên truyn và thirc hin nbiu hInh thOc phong 
phü, da dang trong cong tác phông, chng xâm hai  tré em. 

IV. BE XUAT, KIEN NGH 
1. Bi vó'i Trung tro'ng 
- Duy trI và tang mOc h tr chuong trInh m1jc tiêu phát trin van boa, 

ni dung h tr trang thiet bj diem vui chai giái trI cho tré em. 

- Quan tam, chi dao  b sung ngun sách, tài 1iu và t chOc các boat dng 
nhm nâng cao cht luçing van hóa dcc, hInh thanh thói quen dc sách, báo cho 
tré em và nhân dan. 
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- Xem xét chi dao  xây dirng ca ch& chInh sách phü hçTp vi di ngQ can b 
lam cong tác gia dInh a cp xä du'çc dào tao,  bi dung chuyên sâu v nghip viii 
cong tác gia dInh và phông, chông bao  lirc gia dInh. 

- Xem xét, d xut d di ngü cong tác viên dan s thôn, bàn, t dan pM 
kiêm Cong tác gia dInh i thôn bàn, to dan phô, vi day là di ngQ tri.rc tip phiic vii 
cong tác phát hin, can thip, thông kê bao  lirc gia dInh tir cong dng dan cu. 

- Bô tn ngMn kinh phi và dam bâo kjp thai kinh phi cho các dja phuo'ng 
d thirc hin cong tác tuyên truyên pháp lut nói chung, Lut Phông, cMng bio 
1rc gia dInh nói riêng và boat  dng M trçl nan  nhân  bao  hrc gia dInh. 

- Tang cung Cong tác giám sat, kim tra, huó'ng dn thirc hin chInh 
sách, pháp 1ut ye xâm hai  tré em cho da phuo'ng, và to chirc các 1cp tp hun 
Trung irong cho di ngü can b lam Cong tác phông, cMng xâm hai  tré em a các 
tinh, thành pM nhãm nâng cao näng hrc cho di ngü nay. 

2. Di vó'i Uy ban nhân dan tinh 
- Chi dao  ngành chirc näng th chirc các lap tp hun nhm nâng cao näng 

lirc cho di ngü can b lam cong tác phOng, chông xâm hai  tré em. 

- Truó'c tInh trng khu vui choi, trang thiêt bj vui choi, giài tn cho tré em, 
dc bit là tré em vüng nông thôn, vüng sâu ving xa tai  Tuyên Quang con han 
ch& vi vy, trong thai gian tôi d nghj Uy ban nhân dan tinh tang cuang cOng tác 
chi dlao  các dan vj, dja phuang quan tam bô trI dja diem và kinh phi xây dirng 
các khu vui chcñ giãi tn cho tré em. 

Trén day là báo cáo két qua thi.rc hin Quyêt djnh 2361/QD-TTg và Du 
an 2 thuc Quyt dnh 563/QD-TTg cüa Thu tuang ChInh phü, Si Van hóa, 
Th thao và Du ljch trân trQng báo cáo.!. 

No'! nhân: 
- S& LDTB&XH (tong hcip b/c); 
- Lãnh dao SO'; 
- Lu'u VT, NSVH&GD (ThUy). 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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