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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiêṃ vu ̣phòng, chống baọ lưc̣ gia điǹh 

 trên điạ bàn thành phố Laṇg Sơn năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoac̣h số 03/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh 
Laṇg Sơn về viêc̣ triển khai nhiêṃ vu ̣ phòng, chống baọ lưc̣ gia đình trên điạ 
bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021. UBND thành phố ban hành kế hoac̣h triển khai 

thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣phòng, chống baọ lưc̣ gia đình trên điạ bàn như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Taọ sư ̣chuyển biến maṇh me ̃nhâṇ thưc̣ về vi ̣trí, vai trò, nâng cao trách 

nhiêṃ của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, côṇg đồng trong viêc̣ triển khai 

thưc̣ hiêṇ, nâng cao hiêụ quả công tác gia đình, phòng, chống baọ lưc̣ gia đình, 

góp phần giáo duc̣ đaọ đức, lối sống và xây dưṇg gia đình no ấm, bình đẳng, tiến 

bô,̣ haṇh phúc, văn minh, thưc̣ sư ̣ là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành maṇh 

của xa ̃hôị. Kịp thời ngăn chăṇ các biểu hiêṇ suy thoái đaọ đức, lối sống và các 

hành vi baọ lưc̣ gia đình.  

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống baọ 

lưc̣ gia đình, triển khai thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả Chiến lươc̣ phát triển gia đình Viêṭ 

Nam, Chỉ thi ̣số 08/CT-TTg trên điạ bàn tỉnh; 

Các phòng, ban, đơn vi ̣ liên quan, UBND các xa,̃ phường chủ đôṇg thưc̣ 

hiêṇ nhiêṃ vu ̣trong viêc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ Chiến lươc̣ phát triển gia đình Viêṭ 

Nam, Chỉ thi ̣số 08/CT-TTg; lồng ghép, phối hơp̣ viêc̣ thưc̣ hiêṇ Chiến lươc̣, Chỉ 

thi ̣ với các chương trình, kế hoac̣h có liên quan, bảo đảm tính đồng bô,̣ thống 

nhất, tuân thủ quy điṇh của pháp luâṭ và phù hơp̣ với điều kiêṇ, đăc̣ thù của từng 

đơn vi,̣ địa bàn. 

II. NHIÊṂ VU ̣VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nâng cao năng lưc̣ lãnh đaọ, tổ chức quản lý 

Tăng cường sư ̣ lañh đaọ đối với thực hiện công tác phòng, chống baọ lưc̣ 

gia đình; Nâng cao năng lưc̣ quản lý nhà nước, triển khai đầy đủ hê ̣thống chính 

sách, pháp luâṭ về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. Nghiên cứu, đề xuất các biêṇ 

pháp, giải pháp thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả công tác phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. 

Nâng cao năng lưc̣ đôị ngũ cán bô ̣làm công tác phòng, chống baọ lưc̣ gia 

đình; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống baọ lưc̣ gia đình và 

kiểm điểm kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu.̣ Chủ tic̣h UBND các xa,̃ phường chiụ 

trách nhiêṃ trước Chủ tic̣h UBND thành phố khi để vu ̣ viêc̣ baọ lưc̣ gia đình 

nghiêm troṇg xảy ra, châṃ xử lý hoăc̣ xử lý thiếu kiên quyết. 
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Tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả cơ chế phối hơp̣ liên ngành phù hơp̣ trong công 

tác phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. Đưa nôị dung phòng, chống baọ lưc̣ gia đình 

vào triển khai thưc̣ hiêṇ các phong trào xây dưṇg gia đình văn hóa; khu dân cư văn 

hóa, khối, thôn văn hóa. Tăng cường nhân rôṇg, đánh giá điṇh kỳ hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg của mô hình câu lac̣ bô ̣phòng, chống baọ lưc̣ gia đình; xây dưṇg các cơ sở hỗ 

trơ ̣naṇ nhân baọ lưc̣ gia đình; kip̣ thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tâp̣ thể có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thưc̣ hiêṇ pháp luâṭ, 

chính sách về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình; xử lý kip̣ thời các hành vi baọ lưc̣ 

gia đình theo quy điṇh của pháp luâṭ; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm 

tra theo chuyên đề về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. Xây dưṇg và đưa vào sử 

duṇg cơ sở dữ liêụ về gia đình, phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. 

2. Truyền thông, giáo duc̣, vâṇ đôṇg nâng cao nhâṇ thức về phòng, 

chống baọ lưc̣ gia điǹh 

Lưạ choṇ nôị dung, hình thức thích hơp̣ để tổ chức các hoaṭ đôṇg truyền 

thông tuyên truyền, phổ biến công tác gia đình và nôị dung phòng, chống baọ 

lưc̣ gia đình đến các đơn vị liên quan, các tổ chức xa ̃hôị và nhân dân trên điạ 

bàn. Tổ chức tuyên truyền nhân dip̣ các ngày lê ̃kỷ niêṃ như: ngày quốc tế haṇh 

phúc (20/3), ngày Gia đình Viêṭ Nam (28/6) và ngày Quốc tế xóa bỏ baọ lưc̣ đối 

với phu ̣nữ (25/11). 

Tổ chức các hôị thi tìm hiểu luâṭ Phòng, chống baọ lưc̣ gia đình; hôị thi 

tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. Tuyên truyền giáo duc̣ 

trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng về chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luâṭ của Nhà nước về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. Chú troṇg nôị dung 

truyền thông, giáo duc̣, vâṇ đôṇg về đaọ đức, lối sống văn hóa trong gia đình, 

trách nhiêṃ của các thành viên gia đình trong thưc̣ hiêṇ bình đẳng giới, phòng, 

chống baọ lưc̣ gia đình; đồng thời giới thiêụ các gương điển hình tiên tiến, người 

tốt viêc̣ tốt trong đấu tranh phòng, chống baọ lưc̣ gia đình, xây dưṇg gia đình 

văn hóa, phê phán những trường hơp̣ vi phaṃ, xúi giuc̣, cản trở, bao che các 

hành vi baọ lưc̣ gia đình. 

3. Nâng cao năng lưc̣ cho cán bô ̣các phòng, ban, đơn vi ̣ tham gia công 

tác phòng, chống baọ lưc̣ gia điǹh 

Tổ chức tâp̣ huấn, nâng cao năng lưc̣ cho đôị ngũ cán bô,̣ công chức, côṇg 

tác vieen, tuyên truyền viên về phòng, chống baọ lưc̣ gia đình. 

Tổ chức tâp̣ huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lưc̣ phòng, chống baọ lưc̣ gia 

đình cho thành viên Ban chỉ đaọ công tác gia đình cấp phường, xã; Ban chủ 

nhiêṃ các CLB phát triển bền vững; Nhóm phòng, chống baọ lưc̣ gia đình, điạ 

chỉ tin câỵ taị côṇg đồng. 

4. Phòng, chống baọ lưc̣ gia điǹh, hỗ trơ ̣naṇ nhân baọ lưc̣ gia điǹh 

Xây dưṇg maṇg lưới côṇg tác viên, tình nguyêṇ viên phòng, chống baọ lưc̣ 

gia đình ở côṇg đồng. Duy trì và phát triển điạ chỉ tin câỵ ở côṇg đồng; các nhà 

taṃ lañh, thiết lâp̣ các đường dây nóng tiếp nhâṇ thông tin về baọ lưc̣ gia đình. 
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Nhân rôṇg các mô hình hiêụ quả phòng, chống baọ lưc̣ gia đình ở côṇg 

đồng. Nghiên cứu, xây dưṇg các mô hình hỗ trơ ̣naṇ nhân baọ lưc̣ gia đình, hỗ 

trơ ̣người có nguy cơ cao gây baọ lưc̣ gia đình; mô hình phòng, chống khủng 

hoảng tâm thần cho người có nguy cơ gây baọ lưc̣ gia đình. 

Củng cố nâng cao chất lươṇg hoaṭ đôṇg của Tổ hòa giải ở cơ sở trong 

phòng, chống baọ lưc̣ gia đình dưạ trên hoaṭ đôṇg của Tổ hòa giải hiêṇ có ở các 

khối, thôn trên điạ bàn thành phố. Hỗ trơ ̣ các hoaṭ đôṇg của mô hình phòng, 

chống baọ lưc̣ gia đình; biểu dương tâp̣ thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thưc̣ 

hiêṇ tốt các hoaṭ đôṇg phòng, chống baọ lưc̣ gia đình; hỗ trơ ̣hoaṭ đôṇg thu thâp̣ 

thông tin, số liêụ về gia đình và phòng, chống baọ lưc̣ gia đình taị các khối, thôn 

trên điạ bàn. 

5. Can thiêp̣, xử lý vi phaṃ 

Quản lý, giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các đối 

tượng có nguy cơ cao dẫn tới bạo lực gia đình. Các cấp, các ngành, đặc biệt là ở 

cơ sở cần xác định và quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia 

đình như: người có tiền sử về hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia 

đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn…, qua đó, 

có biện pháp tuyên truyền giáo dục, tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức 

về phòng, chống bạo lực gia đình ngay trong gia đình. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý nghiêm người gây bạo 

lực, các tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn trong phòng, chống bạo lực gia 

đình. Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Góp ý, phê bình, tại cộng 

đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ 

việc. Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa 

bàn xảy ra vụ việc. 

6. Công tác xã hội hóa phòng, chống bạo lực gia đình 

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, 

gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên 

truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

08/CT-TTg và các kế hoạch liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình. Xây dựng và báo cáo kịp thời cơ sở dữ liệu về gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu tham mưu hình thành đội ngũ cộng 

tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. 



4 

 

 

 Tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch về UBND thành 

phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa 

bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; hàng 

năm thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực 

gia đình. 

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch 

vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân 

của bạo lực gia đình. Nghiên cứu và áp dụng quy trình chữa trị nghiện rượu và 

một số rối loạn tâm thần do rượu. 

3. Phòng LĐTB & XH thành phố 

Tổ chức giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia 

đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên 

truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật 

Người cao tuổi...  

4. Công an thành phố 

Hướng dẫn quy trình, phương pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý khẩn cấp 

đối với các hành vi bạo lực gia đình, cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác của ngành về 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Chỉ đạo công an phường, xã thiết lập đường dây nóng để kịp thời can 

thiệp nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp bạo lực gia đình. Phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND - UBND thành phố trong công 

tác thống kê, báo cáo số liệu đối tượng gây bạo lực gia đình và nạn nhân bị bạo 

lực gia đình. 

5. Phòng Giáo duc̣ và Đào taọ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn, tuyên 

truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường; 

lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục 

phù hợp với từng cấp học. 

6. Phòng Tư pháp thành phố 

Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT và các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra 

hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các 

Tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.  

Là cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh 

phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật về nội dung tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ quan, 

đơn vị. 
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7. Đề nghi ̣ Tòa án nhân dân thành phố 

Hướng dẫn, phổ biến và áp dụng thống nhất pháp luật phòng, chống bạo 

lực gia đình; phối hợp với cơ quan công an và viện kiểm sát cùng cấp phát hiện 

điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ án, xử 

lý nghiêm minh; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia 

đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Lựa chọn đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án trọng điểm. 

8. Đề nghi ̣ Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam thành phố và các tổ 

chức thành viên 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách 

về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, đoàn viên 

tham gia tình nguyện viên, cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình.  

Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nghiên cứu, xây 

dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có 

nguy cơ cao bị bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở 

cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở.  

9. UBND các phường, xã: Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Báo cáo đánh 

giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc 

phạm vi trách nhiệm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; báo cáo 

kết quả hoạt động năm 2021 gửi về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 10/11/2021./.  

 
Nơi nhận:     
- TT Thành ủy (B/c);                       

- TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VHTT&DL; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT; Trang TTĐT. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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