
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

Số:     /SVHTTDL-NSVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày      tháng     năm 2020 

V/v báo cáo tổng kết chiến lược gia đình 

    Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030  

 

 

                         Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố; 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1178/KH-UBND 

ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác gia đình 

năm 2020, công văn số 776/BVHTTDL-GĐ  ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng kết chiến lược gia đình Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình đề án kèm theo về công tác 

gia đình giai đoạn 2010-2020; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện báo cáo theo lĩnh vực liên quan (theo đề cương và phụ 

lục của Bộ VHTT & DL gửi kèm).  

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 20 tháng 6 năm 2020 đồng thời qua địa chỉ e mail 

nguyenthithanhtram@quangtri.gov.vn hoặc tramvhttdl@gmail.com để Sở tổng hợp 

trình UBND tỉnh báo cáo Bộ VHTT&DL đúng quy định. 

 Kính đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng VHTT các huyện, thị thành phố; 

- Lưu VT, XDNSVHGĐ./. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Hoàng Thị Thu Hương 

 

 

mailto:nguyenthithanhtram@quangtri.gov.vn
mailto:tramvhttdl@gmail.com


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020 

 

1. Tổ chức quán triệt (hình thức, nội dung, tần xuất, đối tượng, kết quả, 

hạn chế, yếu kém) 

2. Về ban hành văn bản  

2.1 Thống kê các văn bản đã được ban hành để thực hiện Quyết định 629/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển Gia đình Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 

năm 2013 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo 

Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về viêc̣ sơ kết 

Chỉ thi ̣  số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về 

“xây dưṇg gia đình thời kỳ công nghiêp̣ hóa, hiêṇ đaị hóa đất nước”;  Nghị định 

02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác 

gia đình.  

2.2.Thống kê số lượng cơ quan, đơn vị, huyện đã ban hành văn bản thực hiện 

Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-

CP. 

2.3. Thống kê số lượng cấp xã ban hành văn bản thực hiện Quyết định số 

629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.  

2.4.Tình hình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 

629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP. 

2.5. Khó khăn; hạn chế. 

3. Kết quả đạt được 

3.1. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong công tác gia đình, thể hiện qua các nội dung sau đây: 

- Trong chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch  

- Trong đầu tư nguồn lực, tình hình thực hiện công tác gia đình. 

3.2. Kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP. 

- Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật về công tác gia đình, có so sánh với 

thời điểm trước khi ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-

CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP. 

- Đánh giá riêng đối với kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược 

gia đình theo quyết định số 629/ QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính Phủ. Tổng hợp kết 

quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu( Theo biểu mẫu gửi kèm) 

- Những hạn chế trong triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị 

quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP 



4. Phân tích những nguyên nhân của kết quả đạt được, nguyên nhân của 

hạn chế, bài học, kinh nghiệm 

4. 1.Nguyên nhân kết quả đạt được 

4.2. Nguyên nhân hạn chế  

4.3. Bài học kinh nghiệm 

5. Khó khăn, thách thức đối với công tác gia đình 

5.1. Về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, phương thức hoạt động  

5.2. Về điều kiện kinh tế, xã hội địa phương 

5.3. Về kinh phí 

5.4. Về những vấn đề khác 

6. Đề xuất nội dung, nhiệm vụ giải pháp mới về công tác gia đình trong giai 

đoạn 2020-2030 

7. Kiến nghị, đề xuất. 

  



Phụ lục 1 

Tên cơ quan……………………….. 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 629/QĐ-TTg,  NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP, 

NGHỊ ĐỊNH 02/2013/NĐ-CP 

 

 

 

STT THUỘC TÍNH VĂN BẢN 

( Nghị quyết, Chỉ thị, Chương 

trình, kế hoạch) 

KÝ HIỆU, TÊN 

VĂN BẢN 

( Ghi đầy đủ theo 

quy định) 

1   

2   

…   

   

   

   

   

   

   

 

  



Phụ lục 2 

Tên cơ quan:…………………………………….. 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

CỦA QUYẾT ĐỊNH 629/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 

 
Mục tiêu, 

chỉ tiêu 

Đơnvị 

tính 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Mục tiêu 1          

Chỉ tiêu 1 Người 

(đạt %) 

        

Chỉ tiêu 2 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 3 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 4 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 5 Hộ( đạt 

%) 

        

Mục tiêu 2          

Chỉ tiêu 1 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 2 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 3 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 4 Hộ( đạt 

%) 

        

Mục tiêu 3 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 1 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 2 Hộ( đạt 

%) 

        

Chỉ tiêu 3 Hộ( đạt 

%) 
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