
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 723/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 31  tháng 5 năm 2019 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND-VHTT ngày 27/5/2019 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh để tải nội dung tuyên 

truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về Luật phòng, chống bạo lực gia đình buổi sáng 

từ 6 giờ 45 phút và buổi chiều từ 16 giờ 45 phút thứ Ba, thứ Năm hàng tuần. Bắt 

đầu từ ngày 15/6/2019 đến ngày 28/6/2019. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 28 /6/2019, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh xã, phường báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 

(kèm theo Công văn số 723 /VHTT-PT ngày 31 tháng 5 năm 2019 ) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Bạo lực gia đình hiện đang là một vấn nạn gây nhức nhối trong xã hội. 

Bạo lực gia đình từ lâu đã không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà còn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định xã hội. Mỗi một hành vi bạo hành để lại 

nhiều hậu quả nghiêm trọng  không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần cho con 

người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, hành vi bạo lực càng kéo dài 

thì càng gây ra nhiều tổn thương nặng nề cho nạn nhân, dẫn đến rạn nứt mối 

quan hệ gia đình.  

 Do đó, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia 

đình, tổ chức và cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; 

Sau đây, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số 

Điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. 

Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình 

1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, 

tính mạng; 

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm 

trọng; 

d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà 

và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; 

đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục; 

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, 

tiến bộ; 

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản 

riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên 

gia đình; 

h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả 

năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng 

phụ thuộc về tài chính; 

i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 

2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với 

thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết 

hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng. 
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Điều 4. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình 

1. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo 

lực. 

2. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

3. Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. 

4. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, 

nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; 

b) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, 

cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này; 

c) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; 

d) Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác 

theo quy định của Luật này; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến 

bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo 

lực gia đình. 

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia 

đình. 

4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát 

hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện 

hoạt động trái pháp luật. 

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật 

đối với hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 18. Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình 

1. Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an 

nơi gần nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân 

cư nơi xảy ra bạo lực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 và khoản 4 

Điều 29 của Luật này. 

2. Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng 

dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm 

kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ 

bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ 

người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình. 

Điều 19. Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ 
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1. Các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ được áp dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân 

bạo lực gia đình, chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, giảm thiểu hậu quả do hành 

vi bạo lực gây ra, bao gồm: 

a) Buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình; 

b) Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình; 

c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia 

đình; 

d) Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại 

hoặc các phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (sau đây 

gọi là biện pháp cấm tiếp xúc). 

2. Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ của 

hành vi bạo lực và khả năng của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Thẩm quyền, điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự. 

4. Việc áp dụng biện pháp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện 

theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Luật này. 

Điều 23. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia 

đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu. 

2. Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ 

bảo hiểm y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế. 

3. Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giữ bí mật 

thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia 

đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. 

Điều 25. Hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu 

Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác tại địa phương và các cơ 

sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình thực hiện hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết 

yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp cần thiết. 

 

Trích nguồn: Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông 

qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. 
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