
      

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2020 
         

Thực hiện Công văn số 2172/UBND-KGVX  ngày 11/3/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa V/v triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2020; 

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia 

đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang như sau: 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của tỉnh và thành phố về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; trong đó trọng tâm là Quyết 

định số 679/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

trên địa tỉnh; Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 

số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ; Quyết định số 937/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống bạo lực gia 

đình đến năm 2020; Kế hoạch số 3402/KH-UBND ngày 19/5/2016 của UBND 

tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình 

Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 

của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống 

gia đình đến năm 2020” và Kế hoạch số 6270/KH-UBND ngày 22/6/2018 của 

UBND tỉnh  triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Kế 

hoạch phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch số 1516/UBND-

VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về việc thực hiện chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố; 

Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 11/8/2016 của UBND thành phố về 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt 

Nam” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 

4744/KH-UBND-VHTT ngày 5/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa 

bàn thành phố Nha Trang”. 

2. Tổ chức tổng kết các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1800    /KH-UBND-VHTT Nha Trang, ngày 20   tháng  3  năm 2020 



 2 

3.  Hướng dẫn UBND các xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình (nếu có thay đổi thành viên) và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo công tác gia đình. 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), kỷ 

niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ 

nữ (25/11) gắn với Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, 

các ngành, cộng đồng xã hội về vai trò, ý nghĩa của gia đình và chung tay xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

5. Triển khai thu thập, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

6. Tiếp tục thực hiện triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

7. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

8. Tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp đã được ký kết giữa 

ngành Văn hóa – Thông tin với Lao động, thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…nhằm xây 

dựng và triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác gia đình và 

nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. 

9. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm 

công tác gia đình cấp cơ sở. 

10. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại 

địa phương theo quy định tại khoản 4, khoản 5, Điều 35 Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

11. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về 

tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. 

12. Tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác gia 

đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL 

ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình; văn bản số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình. 

2. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kinh phí 

hoạt động năm 2020, trình UBND thành phố phê duyệt, thông qua phòng Tài 
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chính – Kế hoạch đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm công 

tác gia đình năm 2020. 

3. Tổ chức phối hợp để lồng ghép các hoạt động về gia đình và huy động 

nguồn lực từ cộng đồng để tổ chức thực hiện công tác về gia đình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

công tác gia đình thành phố  

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các phòng, ban, đơn vị; 

các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2020. 

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình cấp xã. 

- Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, 

chống bạo lực gia đình tại UBND các xã, phường. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá các Chương trình, 

Kế hoạch, Đề án về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai có 

hiệu lực đến năm 2020 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh về tình hình thực hiện 

công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành 

phố theo quy định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện chính 

sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, phụng 

dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm 

nhập vào gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2020. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo việc thực hiện lồng 

ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào 

tạo, ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường lập 

dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 

hiện hành. 
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5. Công an thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện 

việc phòng, ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về gia đình. 

6. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan đối với việc thực hiện các 

chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp 

lý đối với nạn nhân của bạo lực gia đình. 

7. Phòng Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 

khám, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn 

nhân bạo lực gia đình. 

8. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; cơ 

quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về phối hợp, 

triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo 

chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, cơ quan thành viên. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các Kế hoạch, Đề án về công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên 

môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn đối với cơ quan ngành 

dọc và cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 

chức thành viên 

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với ngành Văn hóa và Thông 

tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình. 

10. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố  

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao nhận 

thức về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

11. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường; phổ biến những 

gương gia đình tiêu biểu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc. 
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 12. UBND các xã, phường 

- Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai 

thực hiện có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và gửi 01 bản 

về Ban Chỉ đạo thành phố (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) 

để theo dõi, tổng hợp. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.  

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tại địa 

phương; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Kế hoạch, Đề án về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình đã triển khai; hỗ trợ, nhân rộng các mô hình hay, cách 

làm mới về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. 

- Bố trí kinh phí trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Báo cáo trước Hội đồng nhân dân cấp xã tình hình và kết quả phòng, 

chống bạo lực gia đình tại địa phương theo quy định tại khoản 5, điều 35 Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống 

bạo lực gia đình, chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, xây 

dựng, nhân rộng mô hình điểm “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình Việt Nam”. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc (20/3/2020); kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2020); Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ (25/11/2020). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc triển khai có hiệu quả và báo cáo về cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo (Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 15/11/2020 để tổng 

hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Văn hóa và Thể thao ( VBĐT)(b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND Tp; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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