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BAO CÁO 
Kêt qua triên khai thirc hin Diii' an 4 "Dâu tranh phông, chng ti phm 

xâm hii tré em, ngu'o'i chu'a thành niên vi phim pháp 1ut và phông, chông 
bio hrc gia dInh" 6 tháng du, nhim vy tr9ng tam 

6 tháng cuôi näm näm 2020 

Can cir ni dung Van bàn sO 524/BCNDA4 ngày 18/5/2020 cOa Ban Chü 
nhim dr an 4, ye vic báo cáo kêt qua thirc hin Dir an 4, trong 6 tháng du näm 
2020, S Van boa, The thao và Du ljch báo cáo kêt qua thirc hin, nhu' sau: 

I. Cong tác chido, triên khai thiyc hiên 
Sâ Van hóa, The thao Va Du 1ch dã ban hành vá to chirc thuc hiên mt sO 

van bàn lien quan den thirc hin Dê an 4, gôm: Kê hoach so 20/KH-BCD ngày 
20/02/2020 cOa Ban Chi do tinh thirc hin cOng tác gia dInh närn 2020; K hoch 
so 19LKH-SVHTTDL ngày 14/2/2020 ye tuyên truyên thirc hin Dê an "C'häm soc 
vI sir phOt trién toàn diçn cia tré em trong nhüng nám dáu dài tgi gia dInh và 
cç5ng dOng giai dogn 2018 - 2025" trên dja bàn tinh Tuyên Quang; Kê hoch so 
29/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020 ye thirc hin các hot dng näm 2020 thuc 
"Dê an tuyên truyên, giáo dic dao  dirc, lôi song trong gia dInh Vit Nam giai don 
2010-2020"; Kê hoach so 26/KR-S VHTTDL ngày 0?/3/2020 trin thai cong tác 
bInh dàng gii và vi sir tiên b cOa phii flu; Van bàn so 103/SVHTTDL-NSVHGD 
ngày 19/2/2020 ye to ch0c hot dng hu'àng 0ng Ngày Quoc té hnh phOc 
20/3/2020; Ké hoach so 48/KH-VHTTDL ngày 22/5/2020 ye vic thrc hin Kê 
hoch so 39/KH-UBND ngày 14/4/2020 cüa U' ban nhân dan tinh ye thrc hiên 
Quyêt djnh sO 06/QD-TTg ngày 03/01/2019 cOa ThO tl.róTig ChInh phO ban hành 
Quy djnh tiêu chuân, trInh tr dánh giá vá côngnhn xà, phuing, thj trân phü hap 
vOi tré em trén dja bàn tinh Tuyên Quang; Ke hoach sO 52/KH-VHTTDL ngày 
29/5/2020 ye thirc hin Tháng hành dng vl tré em näm 2020. 

Chi dao,  huâng dan, don dôc các dun vj trircthuc S&, Phông Van hóa va 
Thông tin, Trung tam Van bOa, Truyên thông và The thao các huyn, thành phô to 
chrc các hot dng tuyên truyên ye chü trucing, dung lôi cüa Dâng, chInh sách, 
pháp lut cüa Nhà ni1óc ye cong tác gia dInh, phông, chông bo luc gia dInh, 
phông chng ti phtm xâm hai  tré em, giáo diic dao  dirc, lOi sOng trong gia dInh... 

II. Két qua thyc hin 
1. Cong tác tuyên truyên ye dãu tranh phOng, chông ti phm xâm 

hi tré em, ngtrOi chira thành niên vi phm pháp 1ut 
6 tháng dâu nàm 2020, Ngành Van hOa, The thao và Du ljch dã tp trung chi 

dao các dun vj trirc thuc, PhOng Van hóa và Truyên thOng, Trung tam Van hóa, 
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Thông tin va Th thao các huyn, thành pM tip tçic thng cir?mg cong tác tuyên 
truyên ye dâu tranh phông, chôn ti phm xâm hi trê em, ngYi chixa thành niên 
vi phm pháp 1ut và phông, chông bao  hrc gia dInh, 1ng ghép các ni dung v 
cong tác bão v, chäm soc tré em vài cong tác tuyên truyn cüa ngãnh van hóa, 
the thao và du ljch, cii the: 

Doãn Ngh thut dan tOe  tinh to chrc 12 bui biu din ngh thu.t chuyên 
nghip, phiic vii trên 12.000 hrç't nguñ xem, có g.n các tit m1c tuyên truyn v trë 
em ti các huyn, thành phô. Trung tam Van hóa tinh, Trung tam Van hóa, Truyn 
thông và The thao các huyn, thành phô to chic trên 300 bui biu din van ngh 
quãn chüng chào müng k' nim các ngày 1 Ian cüa Mt ni.róc, cüa tinh; lam mài vâ 
thay dôi nOi  dung 81 c11m CO dng, treo 1.145 ltrçit bang zôn, khu hiu; biên tp 68 
chircng trInh thông tin, tuyên truyên; dan dirng 02 chixang trInh mu; thirc hin 860 
buôi tuyên truyên ti c sà và khu vçrc trung tam các huyn, thành ph& Các dOi  chiu 
bong kru dng thrc hin 275 buôi chiêu phim ti các xà yang cao, ng sâu, ng xa, 
ving dông bào dan tOc thiêu sO, phiic vii trên 31.630 luçit nguai; duy trI thi.thng 
xuyên vic tuyen truyên các chU truang cüa Dâng, pháp 1u.t cüa Nhà nux9c trong do 
có các quy djnh ye phOng, chông xâm hai  tré em, ngtrai chua thành niên vi phm 
pháp 1ut truOc các buOi chiêu phim. 

Thu vin tinh dã nhpmâi 3.815 bàn; cp 805 the b.n dcc cho tré em, phiic 
vi 24.000 nghIn luçrt bn dcc tré em; to chüc luân chuyên 110.800 luçit sách, 
báo, ttp chi, trong do có nOi  dung ye tré em. Nàm 2020, do tInh hInh djch bnh 
Covid-19 diên biên phüc tap, thirc hin nghiêm các van bàn chi do cia Thu 
tuóng chInh phü và cüa tinh; hix&ng 1rng Ngày Sách Vit Nam (21/4) và ngày Sách và 
bàn quyên The giói (23/4) Thu vin tinh chi to chi'rc trung bay sách chào mrng 
Ngày Sách Vit Nam lan thir 7 'vào ngày 21-4-2020; tuyên truyên cho bn dc 
däng kS'  tham gia Ngày HOi  dc sách trlrc tuyên cüa Bô Thông tin và Truyên 
thông và kênh "Cing bgn dQc sách" trén kênh Youtube dé tim duçic cuôn sách 
hay và dc sách mien phi mOi ngày và tO chiic giài thiOu sách hay, sách online 
trén trang Facebook cüa thu vin. Tiêp tiic triên khai và thirc hin có hiu qua 
Thu vin xc ô tO luu dng da phucing tin phic vii hru dng ti 3 diem truang 
(Tri&ng TH Tràng Dà, trw&ng TN An Khang, thành phô Tuyên Quang; z'rw&ng 
THCS thj ti-an Vinh Lôc huyn Chiém Hóa), thu hut ducic 1.200 em hc sinh. 
Duy tn hott dng tr Dr an 'Wang cao khá náng sz dyng may tInh và truy nhp 
Internet cong c(5ng tgi Vit Narn" do Qu5' Bill and Melinda Gater (Hoa KS')  tài trq, 
tré em tham gia truy cp h thông internet ti 17 diem truy c.p trên dja bàn toàn 
tinh. Day thrc sij là nai hc tap,  giâi trI lành mnh cüa nhân dan trong do có trè em 
duçic tham gia, gop phãn nãng cao mac hu&ng thi van hóa, tinh than cho tré em. 

Toàn tinh hin cO 07 khu vui chi, 409 s5n bong chuyên, 305 san bong dá 
(trong do cO 6 san cô n/ian tgo), 60 san patin, 686 san câu lông, 185 san khac có bãi 
cO, mt bang d chcii the mOn nhix bong dá, bong chuyên là nth tharn gia tp luyn 
cho các kra tui, trong do có tré em. Trung tam Huân luyn và Thi dâu the dc, the 
thao tinh duy trI hoat dng 06 dOi  tuyên nàng khieu vâi 30 vn dng viên; 9 dituyên 
tré vOi 65 vn dng viên và 3 dOi  tuyên tinh vOi 14 vn dng viên thu hut nhiêu em 
hc sinh tham gia. Thrc hin cOng tác xã hOi  hóa cOng tác the diic the thao, các to 
chüc, cá nhân trên dja bàn tinh dà xay drng 29 be bcii dcn giân phc vii nhãn dan, 
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d.c bit là các 1p  dy boi cho tré em trong dip  he, gop phn tao  san chai b Ich, nãng 
cao src khôe, phông chông duôi rnthc cho tré em (Lain BInh 02, Na Hang 02, C'hiêm 
Hóa 03, Ham Yen 07, Yen Son 06, Son Dwong 03, Thànhpho' Tuyên Quang 07,). 

Các khu, diem du ljch don trén 129.900 krçt khách, trong dO khách là 
thiêu nhi, h9c sinh chiêm 35%, qua qua trInh tham quan, trài nghim dã tao  diu 
kin cho các em chrçic tham gia vui chcii, h9c tp và trái nghim thrc tê. 

ThtrOng xuyên chi dao  Thanh tra Sâ phôi hçip vâi các co quan lien quan 
chirc kiêm tra the co sâ hoat  dng van hóa, kinh doanh djch vii van bOa, th thao 
trên dja bàn tinh dê kjp thai tuyên truyên, huOng dn vic thirc hin các quy djnh 
cOa pháp lust ye phông, chông ti phm xâm hai  tré em và tré em chua thành 
niên vi pham pháp 1ut. 

2. Cong tác phông, chông bo hrc gia dInh 
Tip tiic phôi hçp vth các co quan lien quan, chi dao,  huâng dn các huyn, 

thành phô xây dirng, duy trI hoat dng 10 mô hInh PhOng, chông bao  lirc gia dInh, 
vâi 35 câu lac  b, 25 nhóm phông, chông bao  hrc gia dInh; 903 dja chi tin cy tai 
cong dông, 181 du&ng day nOng. Các câu lc b duy trI to chO'c t& sinh boat theo 
dnh kS'  2 tháng/lân. Thông qua hoat  dng câu lac  b gia dInh phát triên ben 
vU'ng dâ tác dng manh  m trong vic nâng cao nhn thirc, thirc trách nhim cOa 
nguii dan trong vic th?c hin các quy djnh cüa pháp lutt ye phOng, chông bao 
lirc gia dInh và bInh däng giâi. 

Triên khai thrc hin có hiu qua các nhim v1i, giái pháp trong D an Tuyên 
truyn, giáo dic dao  dirc, lOi sOng trong gia dInh Vit Narn tai  10 thôn thuc xâ An 
TuOng, thành phô Tuyên Quang; phôi hçp vOi Dài Truyên thanh - Truyên hInh các 
huyn, thành phô, day math  vic tuyên truyén giáo dic dao  dirc, lOi sOng, k näng 
Ong xi:r trong gia dInh, phOng, chông bao 1?c gia dInh... trén h thông truyên thanh - 
truyên hInh huyn, thành phô. 

Là co quan Thung trirc Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
dirng di sng van hóa" tinh, So VAn hóa, The thao và Du ljch dâ tham muu 
trin khai thirc hin phong trào, chO tr9ng cOng tác xây drng, bInh xét danh hiu 
"Gia dInh vAn bOa", Thôn, bàn, tO dan phô vAn hóa", trong do có tiêu chI không 
bInh xét h gia dInh vi phm "Bao 1irc gia dInh bj xO pht hành chInh". 

Kt qua: NAm 2019 cO 189.571/207.678 h dat  danh hiu Gia dInh van hóa 
(dat 9 1%); có 1.602/1.739 thOn, bàn, to dan phô dat  Khu dan cix vAn hoa (dat 92%). 

3. Cong tác tp huin 
D nâng cao nAng hrc cho di ngü lam cOng tác gia dInh 0 co sO, nAm 

2020 dA to chirc 01 lOp tp huân ye cong tác gia dInh, trong do cO ni dung 
phOng chng bao  1irc gia dInh dOi vOi tré em cho 178 h9c viên là cOng chtrc vAn 
hóa - xA hi, trithng thOn, to truOng to dan phô thuc 12 xA, thj trân cOa huyn 
Son Duong. 

III. Dánh giá chung. 
1. Uudiêm 
Nhân thOc rO giá trj truyn thng và giá trj nhân van sâu sc cüa gia dInh, 

phOng, chng bao  lirc gia dInh trong sir on djnh và phát triên cüa toàn xA hi, 



4 

Cong tác tuyên truyn, vn dng thrcc thirc hin dng b, thithng xuyên; nhn 
thrc ye phông, chông bao 1rc gia dInh cüa nhân dan dugc nâng len, thai dO và 
hành vi có nhiêu thay dôi tIch circ. ChInh quyên, doàn the các cp dã có sir phéi 
hçip thirc hin cong tác gia dInh và phOng, chông bao  lirc gia dInh. Chü tr9ng 
nâng cao chat luvng Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng di sang van hóa", 
dtc bit là chat hicrng xây dirng và bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa", 
"Thôn, bàn, to dan phô van hóa"... gop phân vào kêt qua thirc hin Dir an, giãm 
tInh trng bao  hrc gia dInh, xây dçrng môi trithng van hóa lành rnanh,  dy lüi các 
tê nan  xâ hi, giü vüng on djnh chInh trj, cüng cô quôc phOng, an ninh, thüc dy 
phát triên kinh tê - xã hi, nâng cao di song vt chat, tinh than cüa nhân dan. 

2. Ton ti, hin ch 

- Ngun kinh phi thirc hin dir an không có, do do khó khän cho vic trin 
khai các hoat  dng tuyên truyên, nhât là tuyên truyên chuyên dê, vi 4y phâi lông 
ghép tuyên truyên vói nhim vii khác. Kinh phi chi cho hoat  dng gia dinh va 
phông, chông bao  1irc gia dInh chixa dáp rng duçic yêu câu nhim v11. 

- Can b lam cong tác gia dInh và phOng, cMngbao 1irc gia dInh tü tinh 
den cy sâ vra thiêu, vra yêu, vira phái kiêm nhim nhiêu vic; không duçc dào 
tao chuyên mOn ye cOng tác gia dInh, nên vic tham misu, ttr van, nàm bat, thông 
ke, báo cáo so 1iu nan  nhân  bao  lixc gia dInh cOn han  ché. 

- Cong tác thi dua, khen thuOng chi.ra d.rqc quan tarn, chü tr9ng nên chiia kp 
thi phát hin, biêu drnng, nhân rng các diên hInh tiên tiên, gu'ang ngui tot, vic 
tht, nhUng mO hInh hay, cách lam sang tao  trong phOng, chông bao  hrc gia dInh. 

IV. Nhim viii trQng tam 6 tháng cuôi 11am 2020 
1. Tip tic dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn v Lut PhOng, 

chng bao  Iirc gia dInh, Lut BInh dãng gii, Lutbào v, chàm soc tré em và 
các van bàn lien quan den cong tác gia dInh vâi nhiêu hInh th0c, nhäm nâng cao 
nhn thirc, tiên téi chuyên dôi hành vi cüa nhãn dan ye bao  1ixc gia dInh. Triên 
khai thrc hin các chü tnnmg, dumg lOi cña Dãng, chinh sách, pháp Iut cüa 
Nhà nuóc Ye cong tác gia dInh, phOng, chOng bao  lirc gia dInh gän v&i Phong 
trào "Toàn dan doàn kêt xây dyng dài song van hoá ", Cuc vn dng "Toàn dan 
doàn ke't xáy dy'ng nOng thOn mó'i, do thj van minh", Chtxo'ng trInh mic tiêu quôc 
gia xây dirng nông thOn rni, Giám nghèo ben v&ng, các cuc vn dng và các dé 
an, ke hoach cüa Trung uong, cüa tinh. 

2. Phi hqp to chrc các hoat dng cOng tác gia dInh, phOng, chng bao  hrc 
gia dInh; nâng cao chat luçmg các hoat dng hOa giái tai CG sâ, lam tot cong tác 
hOa giâi rnâu thu.n, tranh chap giia các thành viên trong gia dInh và bào ye, ho 
trçY nan  nhân  bao  lirc gia dInh, nhât là dOi ttxng tré em. Lam tOt cong tác tu tiiâng 

nan nhân  bao  1irc gia dInh manh dan to cáo hành vi bao  lirc gia dInh den co 
quan chüc nàng. Xr l' nghiem ngrñ cO hành vi bao  lirc gia dInh theo quy djnh. 

3. Tip tc trin khai xây dirng, duy tn hoat dng các mô hInh v gia dInh, 
phOng, ch6ng bao  lirc gia dInh. Thu thtp và báo cáo so lieu gia dInh và phông, 
chng bao  hrc gia dInh theo quy djnh. 
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4. Kiên toàn, nâng cao hiu qua hoat dng cña Ban Chi do tinh thirc hin 
cong tác gia dlnh; chi dao,  hizâng dn hoit dng cüa Ban Chi dao  huyn, thành 
phô thrc hin cOng tác gia dInh gän vói Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng 
don song van hóa", Cuc vn dng "Toân dan doàn kêt xáy du'ng nóng thón mó'i, 
do thj van minh ", các cuc v.n dng và các dê an, kê hoach  cüa Trung .rcing, cila 
tinh, trong do chü tr9ng vic xây dimg, bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa", 
"Thôn, bàn, to dan phô van hóa", "Ca quan, dan vj, doanh nghip dat  chun van 
hóa", "Xã dat  chuân van boa nông thôn mOi" theo quy djnh. 

5. Kiêm tra vic triên khai ph bin, quán trit và t ch0c thirc hin các 
van bàn chi dao,  hurng dn cüa cap trên ye cong tác gia dInh, phOng, cMng bao 
hrc gia dInh ye thrc hin Di.r an 4. 

6. Sa kt, tOng kêt vic triên khai thrc hin Dir an. Kip thoni phát hin, biu 
duang, nhân rng các guong diên hInh tiên tiên, gl.rang nguoni tOt, vic t&, nhQng 
mô hInh hay, cách lam sang tao  trong phông, chông bao  1irc gia dInh, phOng, chông 
ti pham xâm hai  tré em; len an, phê phán nhüng hành vi bao  hrc gia dInh, phông, 
chng ti phm tré em, ngu'&i chua thành niên vi phm pháp 1ut. 

NoinhçIn: 
- Ban Chü nhim Dr an 4, 
Cong an tinh TuyOn Quang (b/c); 
- Länh dao SO; 
-Luu:VT,NSVH&GD. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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