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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 
Số:            /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác gia đình 6 tháng đầu năm, 

 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 1009/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 13 tháng 5 năm 

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện công tác gia đình. Sở Y tế tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực 

hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện 

Biên và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Y tế; sự phối kết hợp của Công đoàn 

ngành, các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc và sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt 

tình của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) trong việc thực hiện, 

cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Khó khăn 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Y tế 

nói riêng và toàn tỉnh nói chung; đội ngũ cán bộ Y, Bác sỹ, cán bộ CCVC, LĐ 

ngành Y tế phải căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch từ tháng 01/2020 

đến nay. Một số đơn vị trực thuộc ngành Y tế 100% quân số phải túc trực tại các 

điểm nóng, nhiều cán bộ, phải kiêm nhiệm thêm nhiều chức trách, nhiệm vụ quan 

trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vì thế công tác chuyên môn và 

hoạt động triển khai thực hiện công tác gia đình cũng bị ảnh hưởng rất lớn. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo 

Sở Y tế đã hướng dẫn thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Y tế về thực hiện công tác gia đình trong ngành Y tế. Phối hợp chặt 

chẽ với các ngành thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình của tỉnh, triển khai 

thực hiện lồng ghép nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn của ngành 6 tháng đầu năm 

2021 tới các đơn vị trực thuộc cụ thể: 
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Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 

11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính Trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 

CNH-HĐH đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung 

ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. 

Chương trình hành động về bình đẳng giới, Phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2030, theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 

28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1024/KH-BCĐ, ngày 

15/5/2021của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc triển khai thực hiện công 

tác gia đình năm 2021; Công văn số 1402/BVHTTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 

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

chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 905/BVSTBPN-KGVX, ngày 02/4/2021 của 

Ban vì Sự tiến bộ phụ nữ Ủy Ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn hoạt 

động của phụ nữ năm 2021; Kế hoạch số 937/KH-UBND, ngày 5/4/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn (2021-2025); Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 

6/2021); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021). 

Triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao 

động năm 2019. 

Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ. 

Chỉ đạo công tác thực hiện khám chữa bệnh, y tế dự phòng, các chương trình 

mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Triển khai có hiệu quả các 

chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Dân số, kế hoạch hóa gia đình; 

Cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý, hạn chế xu hướng 

gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh; Tuyên truyền phổ biến kiến thức sức khỏe, 

đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe; Nâng cao sức khỏe người cao tuổi; Cung cấp thông tin, kiến thức sức khỏe về 

dinh dưỡng cho các bậc cha mẹ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành 

niên, thanh niên; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ, triển khai có hiệu quả 

chương trình làm mẹ an toàn, phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ có thai và dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con; Thực hiện chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe sinh sản đến vùng khó khăn có mức sinh cao. Tăng cường công tác 

truyền thông về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; Tuyên truyền phòng 

chống tệ nạn xã hội; Tuyên truyền về tác hại của đồ uống có cồn, triển khai các văn 

bản về phòng tránh tác hại của rượu bia…  
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Sở Y tế triển khai: Kế hoạch số 75/KH-SYT, ngày 12/4/2021 Chương trình 

phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 ngành Y tế 

tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 80/KH-SYT, ngày 16/4/2021 Hướng dẫn hoạt động vì 

sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế năm 2021; Kế hoạch số 99/KH-SYT, ngày 18/5/2021 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt nam 28/6 và tháng hành 

động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2021. 

Công đoàn ngành triển khai: Kế hoạch số 627/KH-CĐN, ngày 08/02/2021 về 

tổ chức phát động phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao 

động năm 2021; Chương trình số 633/CTr-CĐN, ngày 32/02/2021 công tác nữ 

công năm 2021; Kế hoạch số 638/KH-CĐN, ngày 26/02/2021 tổ chức các hoạt 

động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Công văn số 658/CĐN, ngày 12/3/2021 

Triển khai thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa công sở; Kế hoạch số 

667/KH-CĐN, ngày 31/3/2021 Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, dân 

số, gia đình, trẻ em. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán 

bộ,  công chức, viên chức và người lao động tại các buổi giao ban, sinh hoạt công 

đoàn, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, qua hộp thư công vụ, trên Trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị, của Sở Y tế. 

Là ngành thành viên của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên, thực hiện 

Quy chế của Ban chỉ đạo, (ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND, ngày 

09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên). Ngành Y tế đã triển khai  công tác 

gia đình lồng ghép trong tuyên truyền giáo dục sức khỏe thông qua sóng phát thanh, 

truyền hình trên 50 tin, bài; Truyền thông qua loa xã trên 14 ngàn lượt; Truyền thông 

giáo dục sức khỏe tại cộng đồng được trên 7.000 buổi cho gần 170.000 lượt người; 

Phối hợp với Báo Điện Biên Phủ duy trì Trang "Y tế và sức khỏe" thực hiện 24 

chuyên trang, phối hợp với Đài PTTH tỉnh sản xuất và đăng tải 12 chuyên mục "Y tế 

và sức khỏe" trên sóng truyền hình và 06 chuyên mục trên sóng Phát thanh.  

 Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG, ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chiến lược Quốc gia về bình đẳng Giới; Luật phòng chống Bạo lực gia đình, Nghị 

quyết và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích cán bộ nhất là 

quyền lợi về nữ CCVC, lao động, và các hoạt động về công tác gia đình.  

Phối hợp Công đoàn ngành tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người 

cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động, giáo dục đạo đức lối sống trong 

gia đình, xây dựng đội ngũ cán bộ CCVCLĐ có kiến thức, có sức khoẻ, năng động, 

sáng tạo, có lòng nhân hậu, biết làm giàu chính đáng, biết quan tâm đến lợi ích xã 

hội và cộng đồng, thúc đẩy phong trào hành động vì công tác gia đình, sự tiến bộ 

của phụ nữ ngành Y tế. 
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Việc tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác gia đình đã được 

100% các đơn vị trong ngành tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức, 

lao động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị với mục tiêu nhằm nâng cao nhận 

thức về công tác gia đình, bình đẳng giới, thực hiện lồng ghép trong nhiệm vụ 

chuyên môn của đơn vị và của ngành y tế. 

3. Kết quả các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới 

gắn với công tác khám chữa bệnh  

+ 100% các cơ sở y tế được quán triệt và tuyên truyền thực hiện tốt công tác 

gia đình, vận động, giáo dục sức khỏe cộng đồng về công tác phòng chống dịch 

bệnh như: dịch Covd-19; Cúm A(H7N9), Cúm A(H5N1)… và các bệnh truyền 

nhiễm gây dịch; đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do CoVid-19. Đồng thời tích cực tuyên truyền về các hoạt động 

của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ trẻ em; An toàn vệ sinh thực phẩm; Tiêm chủng mở rộng; Vệ sinh môi 

trường; Khám chữa bệnh; Các dự án Dân số và phát triển. 

+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức sức khỏe sinh sảnvà kế hoạch hóa gia đình, 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần/3 kỳ  57,9 % (tăng 18,5% so với cùng kỳ); Tỷ lệ 

phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế 60,4% (giảm 3,12%  so với cùng kỳ); Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 

cán bộ có kỹ năng đỡ 61,4%; Tỷ lệ phụ nữ đẻ/trẻ sơ sinh tuần đầu sau sinh 87,2%. 

+ Đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe trẻ em, Công tác tiêm chủng mở rộng được 

triển khai thường xuyên ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số 

trẻ sinh ra sống 5379  trẻ.  

+ Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai thực hiện 

thường xuyên ở 100% xã, phường, thị trấn (trong đó có 46 xã trọng điểm).  

+ Thực hiện các chỉ tiêu hầu hết đạt so với KH và tương đương so với cùng 

kỳ: 94,3% tỷ lệ trẻ < 2 tuổi được theo dõi thể trạng (TDTT) 3 tháng/lần đạt 94,1%;       

3,7% trẻ sơ sinh có cân nặng < 2500gr; 85,8% bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng đầu 

uống vitaminA.  

+ Duy trì mức sinh hợp lý, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 19,0%; tỷ lệ các 

cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai chung, đạt 65%; Tỷ lệ sàng lọc 

trước sinh, đạt 29,5%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh, đạt 15,9%. 

+ Triển khai có hiệu quả các chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dân số, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi tại xã, thôn, bản được 30 

lần; Số người cao tuổi được tư vấn tại trạm y tế 2.050 người; người cao tuổi được 

tư vấn tại hộ gia đình 1.072 người. 
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+ Tổ chức tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, 

triển khai thực hiện các hoạt động thuộc mô hình "Bản không có tảo hôn, không có 

hôn nhân cận huyết thống" tại một số xã trong thành phố Điện Biên Phủ. Tăng 

cường chỉ đạo triển khai truyền thông trên địa bàn có mức sinh cao, vùng dân tộc 

thiểu số, đối tượng khó tiếp cận về công tác Dân số - KHHGĐ.  

+ Triển khai có hiệu quả chương trình làm mẹ an toàn, tăng cường số lượng, 

chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục cho cho nữ và nam giới. Phòng 

chống tệ nạn xã hội, phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ có thai và dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con.  

+ Điều trị cho 2.359 bệnh nhân tại 8 cơ sở điều trị và 35 điểm cấp phát 

thuốc thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và 

Buprenorphine (Trong đó 2.258 bệnh nhân Methadone và 101 bệnh nhân 

Buprenorphine).  

+ Triển khai điều trị ARV cho 2.940 bệnh nhân nhiễm HIV tại 12 phòng khám 

ngoại trú trên địa bàn tỉnh là (trong đó: 2.833 người lớn và 107 trẻ em). Tỷ lệ người 

nhiễm HIV có nhu cầu điều trị bằng thuốc ARV tiếp cận được thuốc ARV 84%.  

+ Triển khai thực hiện truyền thông tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn: sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 79%; 

sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 56%; Tỷ lệ trạm y tế ở nông thôn: có đủ nước sạch và 

được quản lý, sử dụng tốt 98,3%; có nhà tiêu HVS được quản lý, sử dụng tốt 100%. 

+ 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt tuyên truyền về tác hại của đồ 

uống có cồn, phối hợp các ngành chức năng triển khai các văn bản về phòng tránh 

tác hại của việc lạm dụng rượu, bia trong cộng đồng dân cư, nhằm hạn chế các vụ 

bạo lực gia đình và tai nạn giao thông vào các cơ sở y tế do lạm dụng rượu, người 

lạm dụng rượu thường mất kiểm soát hành vi dẫn đến bạo lực gia đình, mất sức lao 

động dẫn đến đói nghèo và bệnh tật. 

+ Tính đến thời điểm 30/5/2021 Sở Y tế có 291 cơ sở khám, chữa bệnh. Trong 

đó có 04 bệnh viện đa khoa/chuyên khoa tuyến tỉnh; 10 Trung tâm Y tế các huyện, 

thị xã, thành phố; 07 phòng khám đa khoa khu vực; 129 Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn; 141 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân, trong đó có 111/129 xã đạt 

Tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 86,1%; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 

nhân dân tại y tế cơ sở. Các cơ sở y tế thực hiện việc tiếp nhận chăm sóc điều trị 

nạn nhân bạo lực gia đình. Hỗ trợ giảm thiểu hậu quả, phòng tránh thương tích, tư 

vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh cho cho nạn nhân bạo lực gia đình trong điều kiện 

hiện sẵn có của cơ sở khám, chữa bệnh.  

4. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tổ chức kỷ niệm 

20 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về phòng 

chống bạo lực gia đình:  
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- Sở Y tế Phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ 

vào điều kiện thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp tổ chức triển 

khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021; 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGĐ. 

- Tập trung các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

từ ngày 10 - 20/3/2021. Các khẩu hiệu tuyên tuyền: “Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3!; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây 

dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ 

để giữ gìn hạnh phúc gia đình!; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!”. 

- Các hoạt động tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam, từ ngày 14/6/2021 đến 

ngày 28/6/2021; các thông điệp tuyên truyền: 

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. 

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình. 

+ Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh. 

+ Hạnh phúc gia đình: Yêu thương và chia sẻ. 

- Tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, 

từ ngày 01/6/2021 đến ngày 28/6/2021, với các thông điệp tuyên truyền: 

+ Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ. 

+ Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. 

+ Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo 

pháp luật. 

+ Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

+ Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình. 

Qua các hình thức, nội dung tuyên truyền trên đã có tác động tích cực tới nhận 

thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của gia 

đình, cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, góp phần tạo dựng gia đình hòa 

thuận, hạnh phúc, tiến bộ. 

5. Công tác thu thập sử dụng thông tin số liệu về gia đình, phòng chống 

bạo lực gia đình về công tác khám chữa bệnh (Biểu mẫu số 01 đính kèm) 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp nhận và điều trị cho 32 nạn nhân bị bạo lực 

gia đình, trong đó hình thức bạo lực là: xâm phạm thân thể 21 vụ; tinh thần 11 vụ; 

kinh tế 0 vụ. Nguyên nhân do lạm dụng rượu bia dẫn đến xô sát gia đình, gây sang 
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trấn tâm lý và suy sụp tinh thần; tổn thương về thân thể chỉ là những xây sát, bầm 

tím phần mềm, được tiếp nhận tại cơ sở Y tế tuyến tỉnh và trạm Y tế tuyến xã, được 

thăm khám tỷ mỷ, tư vấn tâm lý, xử lý thương tích, kê đơn điều trị và hướng dẫn 

cách chăm sóc vết thương, phòng ngừa thương tật. 

7. Các hoạt động khác 

Sở Y tế tăng cường sự phối kết hợp hiệu quả giữa thành viên Ban chỉ đạo và 

các Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt các chính sách, chương 

trình mục tiêu về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em. 

Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong hoạt động phòng chống 

bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế tham gia ý 

kiến đánh giá kết quả, tham gia lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính 

sách, pháp luật; đánh giá việc tham gia thực hiện Luật bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực gia đình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn, kết quả thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 ngành Y tế tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện công tác thống kê, cung cấp thông tin số liệu, báo cáo định kỳ về 

công tác gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Triển khai thực hiện tốt 

chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của ngành và báo cáo khi có yêu cầu với 

các ngành thành viên Ban chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Lao động 

Thương binh & Xã hội và Bộ Y tế đảm bảo thời gian và chất lượng. 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những tồn tại hạn chế: 

- Là tỉnh Miền núi, vùng sâu vùng xa có trên 80% là đồng bào thiểu số, đời 

sống sinh hoạt còn khó khăn, thiếu thốn, bị ảnh hưởng nhiều tập tục lạc hậu, thiếu 

hiểu biết về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Một số vùng nông thôn 

thiếu nhận thức về bình đẳng giới, vẫn còn tư tưởng phong kiến, đàn ông gia 

trưởng, có tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”; một số nơi chưa có nhận thức về bạo 

lực gia đình, do vậy còn xảy ra tình trạng cha, mẹ thường xuyên giáo dục con cái 

bằng bạo lực. 

- Việc thực hiện ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế để thực hiện công tác 

khám chữa bệnh đã được quan tâm song chưa có nguồn kinh phí để bố trí nơi tạm 

lánh an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình mà chỉ bố trí giường bệnh theo điều 

kiện sẵn có của cơ sở khám, chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình được lánh 

nạn tạm thời. 

- Chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ các dịch vụ y tế trong việc tiếp nhận và điều 

trị tổn thương cho các nạn nhân và các thông tin hỗ trợ quyền, lợi ích cá nhân khác 

cho nạn nhân. Chưa cung cấp được các tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh về bạo lực gia đình 

tại cơ sở y tế. 
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- Chưa tổ chức được lớp tập huấn riêng cho đội ngũ cán bộ Y tế ở cơ sở các 

kiến thức cơ bản tư vấn tâm lý, kỹ năng đối phó khi gặp nạn cho nạn nhân. 

- Việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân chưa có nhiều hình thức phong phú về 

tác hại của đồ uống có cồn, nhận thức của người dân về tác hại của đồ uống có cồn 

liên quan đến bạo lực gia đình chưa đồng đều, đặc biệt là bạo lực tinh thần và bạo 

lực kinh tế. 

- Tỷ lệ người lạm dụng rượu, bia trong cộng đồng dân cư còn rải rác, đa số các 

vụ bạo lực gia đình và tai nạn giao thông vào các cơ sở y tế đều do lạm dụng rượu, 

người lạm dụng rượu thường mất kiểm soát hành vi dẫn đến bạo lực, mất sức lao 

động dẫn đến đói nghèo và bệnh tật.  

2. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

- Trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác gia đình ở một số 

đơn vị y tế với chính quyền địa phương ở xã, phường chưa có sự phối hợp chặt chẽ 

đồng bộ. Việc tuyên truyền giáo dục nhận thức của người dân cũng như việc thống 

kê nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư chưa được đầy đủ, nạn nhân 

thường dấu kín việc bị bạo hành khi vào cơ sở y tế do tâm lý lo sợ bị phạt tiền, do 

sợ sẽ bị bạo hành tiếp khi tiết lộ thông tin, nên thường khai báo y tế do bị tai nạn. 

- Điều kiện cơ sở vật chất của các bệnh viện tuyến tỉnh không thể bố trí được 

nơi tạm lánh tuyệt đối an toàn nếu xảy ra bạo lực có tính chất tội phạm, một số cơ 

sở y tế tuyến xã còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm việc còn phải tạm thời 

chung với ủy ban nhân dân xã. 

- Việc tổ chức các lớp tập huấn công tác Bình đẳng giới và công tác gia đình ở 

cơ sở của Ban chỉ đạo và các Bộ ngành liên quan còn ít, kinh phí tổ chức tập huấn 

còn hạn hẹp, cán bộ của ngành y tế tham gia tập huấn và tham dự Hội nghị cấp Bộ, 

ngành với các ngành liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo chưa thường xuyên, 

chưa có sự thống nhất trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai nên dẫn đến việc 

thực hiện chưa đảm bảo thống nhất và chưa được đầy đủ nội dung giữa y tế cơ sở 

với chính quyền địa phương, việc báo cáo số liệu cũng chưa chi tiết, cụ thể. 

- Việc triển khai chính sách đối với người tham gia các hoạt động phòng, 

chống bạo lực gia đình tại các cơ sở y tế, hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về 

kinh phí nên các cán bộ y tế hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh chưa được 

hưởng chế độ ngoài chế độ phụ cấp ưu đãi nghề. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác gia đình cần bám sát các hoạt động 

của ngành, về công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế 

hoạch lồng ghép nội dung công tác gia đình vào các chương trình, chỉ tiêu, kế 

hoạch hàng năm của ngành theo chức năng nhiệm vụ để giao cho các đơn vị. Tuyên 
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truyền vận động thực hiện việc truyền thông, lồng ghép về giới, Luật Bình đẳng 

giới và phòng chống bạo lực gia đình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

ngành và của đơn vị. 

2. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, duy trì sinh 

hoạt với nội dung sát thực, hình thức phù hợp. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động của Ban chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt kế hoạch 

công tác gia đình, bình đẳng giới giai đoạn mới. Tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các 

ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phản ánh các hoạt động 

chuyên môn của Ngành, nâng cao nhận thức về giới; về trách nhiệm đối với gia đình và 

xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, 

hạnh phúc”, thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ.  

3. Phát huy vai trò của Lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo sát sao cán bộ viên chức, lao 

động trong đơn vị mình, quản lý thực hiện công tác gia đình trong tình hình mới. 

Tăng cường bình đẳng giữa nam và nữ trong cung cấp và thụ hưởng các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe, góp phần cải thiện chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân theo định hướng công bằng hiệu quả và phát triển. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền triển khai tốt công tác gia đình 

tại địa phương và đơn vị. Tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất của các đơn vị cơ 

sở về công tác gia đình đối với chính quyền địa phương, đầu tư nhiều cho cơ sở vật 

chất, đặc biệt là phòng tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình.  

5. Nghiên cứu phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác gia đình 

với chính quyền địa phương, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục phòng chống bạo lực 

gia đình. Giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về cách nhận diện các 

hình thức bạo lực thân thể, tinh thần, tình dục và bạo lực về kinh tế để kịp thời phòng 

tránh, bảo vệ và lên án; tích cực tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng đồ uống có 

cồn trong cán bộ CCVCLĐ và nhân dân tại các phố phường, thôn bản, làng xã. 

6. Tiếp tục kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ và Ban nữ công quần chúng cơ sở để làm tốt hơn vai trò nòng cốt, tham 

mưu và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức cho 

CCVCLĐ trong toàn ngành về công tác gia đình, về bình đẳng giới. Duy trì “Câu 

lạc bộ Gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, tạo điều 

kiện để cho nữ CCVCLĐ phấn đấu, tự vươn lên làm tròn thiên chức của người mẹ, 

người vợ trong gia đình, là cán bộ, lãnh đạo giỏi trong xã hội.   

7. Hàng năm phát động thi đua, tổ chức cho gia đình cán bộ công chức, viên 

chức, công nhân lao động đăng ký thi đua, có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi 

đợt phát động phong trào thi đua, từ đó động viên khuyến khích gia đình cán bộ 

công chức, viên chức, công nhân lao động hăng hái tham gia lao động, công tác 

trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua về công tác gia đình do các 
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cấp phát động. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập 

thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện công tác gia đình. 

8. Tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động 

nhất là lao động nữ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 

đối với cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động. 

9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ CCVCLĐ có sức khoẻ, tri 

thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân 

hậu. Xây dựng kế hoạch hàng năm cho cán bộ CCVCLĐ được tham gia các khoá 

đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ công chức, viên chức, 

công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

10. Hướng dẫn thực hiện nguồn kinh phí cho các hoạt động bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế 6 tháng cuối năm 2021 theo Thông tư 191/TT-BTC. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Điện Biên kiến nghị với Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên bố trí nguồn kinh phí cho các cơ sở y tế đầu tư xây dựng phòng tạm 

lánh an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình, đây là khó khăn, vướng mắc lớn nhất 

trong triển khai thực hiện mô hình. 

- Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn và cung cấp 

các tài liệu về công tác gia đình, tranh ảnh về bạo lực gia đình, các quyền, lợi ích 

hợp pháp và các thông tin hỗ trợ khác dành cho người bệnh. 

- Các cơ quan Báo, Đài tỉnh tăng cường công tác truyên truyền về pháp luật,  

Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình trên phương tiện thông tin 

đại chúng nhằm giáo dục người dân hiểu biết về hành vi bạo lực gia đình trên cơ sở 

giới. Tuyên truyền các hoạt động về xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng xã 

hội an toàn, lành mạnh. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021  

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có liên 

quan đến công tác gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình, Luật Hôn nhân và gia đình trong CCVCLĐ ngành Y tế; lên án, đấu tranh 

chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân 

phẩm phụ nữ tại cộng đồng dân cư.  

2. Phối hợp chặt chẽ với các Ngành Thành viên Ban chỉ đạo và các cấp chính 

quyền để chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo các ngành và các đơn vị và công tác tổ 

chức sau Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội 
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đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm triển khai tốt công tác gia đình 

tại địa phương. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ 

công chức, viên chức, công nhân lao động về chuẩn mực người cán bộ công chức, 

viên chức, công nhân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-TU, ngày 

30/6/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn 

chỉnh lề lối tác phong trong CCVCLĐ. 

4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 

2/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến 

lược Quốc gia về bình đẳng giới. Vận động các đơn vị trực thuộc và cán bộ 

CCVCLĐ hưởng ứng thông điệp tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới. 

5. Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới. Giáo dục đạo đức, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ 

CNH-HĐH đất nước: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, kiến thức nuôi dạy 

con, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ”. Tiếp tục thực hiện 

“Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 

2021-2025” trong CCVCLĐ ngành Y tế.  

6. Chỉ đạo Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức viết tin bài 

lồng ghép tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. 

7. Phối hợp với Báo Điện Biên phủ duy trì trang “Y tế và sức khỏe” đã thực 

hiện đăng bài chuyên trang. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh sản xuất 

và đăng tải nhiều chuyên mục “Y tế và sức khỏe” lồng ghép tuyên truyền pháp luật 

Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình trong các hoạt động tuyên 

truyền. Triển khai thực hiện văn bản của sở Y tế về việc tuyên truyền, phổ biến 

Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực thi hành từ, ngày 01/01/2020 đến 

các đơn vị trong toàn ngành và cộng đồng dân cư thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

8. Tiếp tục nghiên cứu đánh giá việc triển khai Thông tư số 16/2009/TT-BYT 

để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế cho nạn nhân bạo lực gia 

đình và thống kê báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở 

khám chữa bệnh. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, điều trị giảm thiểu hậu quả đối 

với sức khỏe của người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình. Duy trì mô hình phòng 

chống bạo lực gia đình, tiếp tục tư vấn tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, phòng 

tránh thương tích do bạo lực gia đình. 
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9. Phân bổ kinh phí hàng năm cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, tập huấn 

về công tác gia đình, về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành y tế theo 

dự toán của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị (theo quy định tại Thông tư số 

191/2009/TT-BTC, ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ). 

Trên đây là báo kết quả hoạt động của công tác gia đình năm 6 tháng đầu năm 

2021, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2021 về công tác gia đình của sở Y tế. Đề nghị Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện 

Biên có ý kiến trong việc phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện đối với các ngành 

thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời triển khai cụ thể hơn đối với ngành Y tế để tiếp tục 

thực hiện đạt hiệu quả, thiết thực trong công tác gia đình tỉnh Điện Biên năm 2021 và 

những năm tiếp theo. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở văn hóa, thể thao và du lịch (B/c); 

- LĐĐU, LĐSYT; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT; CĐN; NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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Mầu số 01 

BÁO CÁO TỔNG HỢP  

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 

1 
Tổng số nạn nhân bị bạo lực gia đình đến khám và 

điều trị 
Người 32 

1.1 Giới tính Người  

1.1.1 Nam Người 10 

1.1.2 Nữ Người 22 

1.2 Độ tuồi Người  

1.2.1 Dưới 16 tuổi Người 7 

1.2.2 Đủ từ 16 đến 59 tuổi Người 24 

1.2.3 Từ đủ 60 tuổi trở lên Người 1 

2 Hình thức bạo lực   

2.1 Tinh thần Người 11 

2.2 Thân thể Người 21 

2.3 Tình dục Người 0 

2.4 Kinh tế Người 0 

3 Biện pháp hỗ trợ   

3.1 Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật) Người 21 

3.2 Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực Người 26 

3.3 
Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất 

gây nghiện)  
Người 0 
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