ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:147 /BC-UBND
Kông Lơng Khơng, ngày 24 tháng 6 năm 2021
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2021
Xã Kông Lơng Khơng có 1138 hộ với 4,548 nhân khẩu gồm 9 dân tộc sinh
sống tại 1 thôn và 8 làng dân tộc thiểu số. Trong đó, dân tộc Bahnar 740 hộ với
2,958 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 63,74%, dân tộc kinh có 261 hộ với 1,002 nhân khẩu
chiếm 24,40%, còn lại là dân tộc khác 135 hộ với 537 nhân khẩu chiếm 11,85%;
Tổng số hộ nghèo 79 hộ 265 khẩu, chiếm 6,94%, hộ cận nghèo 297 hộ 1,267 khẩu
chiếm 26,01%.
1. Kết quả thực hiện:
Căn cứ kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của UBND xã
Kông Lơng Khơng “Về việc triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn xã
Kông Lơng”. Qua đó, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp các ban
ngành đoàn thể liên quan, do đó công tác gia đình đạt một số kết quả sau:
- Tổng số gia đình văn hóa đến cuối năm 2020 là : 850/1.138 hộ chiếm 75%.
- Nhờ công tác tuyên truyền kịp thời sâu rộng đến bà con nhân dân trên địa
bàn, vì vậy cho đến nay số vụ bạo lực không xảy ra. Tuy nhiên, một số hộ gia đình
trong các thôn, làng vẫn có tình trạng xích mích nhỏ xảy ra. Nguyên nhân là do mẫu
thuẫn khi người chồng say rượu, quậy phá.
- Các tổ hoà giải thôn, làng đã kịp thời động viên, tuyên truyền nên các vụ vụ
việc xích mích nhỏ trong gia đình đã được hòa giải thành, tuyên truyền vận động
mọi người dân tích cực xây dựng gia đình hoà thuận hạnh phúc.
2. Biện pháp:
Tập trung tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới và công tác phòng chống
bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.
Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Bình đẳng
giới, về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trên hệ
thống loa truyền thanh xã, thông qua các buổi sinh hoạt nhóm tổ phụ nữ, sinh hoạt
câu lạc bộ…. cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Chỉ đạo và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ
không bạo lực gia đình, câu lạc bộ không sinh con thứ ba….

Nắm tình hình các gia đình tại địa bàn thông qua hoạt động cán bộ phụ nữ
thôn, làng và công tác quản lý nhân hộ khẩu của ban công an để kịp thời phát hiện
nguy cơ bạo lực gia đình để có biện pháp phù hợp và kịp thời ngăn chặn.
Khi có bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương, cán bộ Hội LHPN xã đã kịp
thời có mặt tại nơi xảy ra bạo lực, thông báo cho Tổ hòa giải và công an.
Lấy căn cứ bạo lực gia đình đưa vào tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa cuối
năm, để các gia đình thực hiện các chuẩn mực để xây dựng gia đình văn hóa.
3. Những khó khăn và hạn chế:
Sự phối hợp giữa các ban ngành có liên quan nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực gia đình mặc dù đã có sự tập trung chỉ đạo song hiệu quả phối
hợp chưa cao, đôi khi còn mang tính hình thức.
Bên cạnh đó một số chị em phụ nữ còn e ngại, xấu hổ khi bị bạo hành nên vẫn
im lặng, cam chịu không báo cho các ban ngành đoàn thể của làng cũng như chính
quyền địa phương nắm bắt để ngăn chặn. Vì vậy rất khó trong công tác phòng chống
bạo lực gia đình của địa phương.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2021
và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của xã Kông Lơng Khơng.
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