
 

        ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

  Số:  6313   /BC-UBND-VHTT             Nha Trang, ngày  21    tháng 8  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 
 

Thực hiện Công văn số 1565/SVHTT-QLVHGĐ ngày 29/7/2020 của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa V/v báo cáo kết quả triển khai Chƣơng 

trình hành động quốc gia về bạo lực gia đình đến năm 2020, 

Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 937/QĐ-

UBND ngày 15/4/2015, UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả đạt đƣợc 

nhƣ sau: 

Phần I. Kết quả đạt đƣợc 

 

TT 

 

Nội dung chỉ tiêu UBND 

tỉnh giao 

Kết quả đạt đƣợc Ghi chú 

Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 

 

1 Tỷ lệ hộ gia đình đƣợc tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình 

(PCBLGĐ). 

 ..../.... (Tổng số hộ đƣợc 

tiếp cận/ tổng số hộ của 

tỉnh, thành phố) 

80% 95%  

2 Tỷ lệ cán bộ tham gia PCBLGĐ các cấp đƣợc tập huấn nâng cao năng lực 

PCBLGĐ.  

 (Tổng số cán bộ tham gia 

PCBLGĐ đƣợc tập huấn/ 

tổng số cán bộ tham gia 

PCBLGĐ  

60% 90%  

3 Tỷ lệ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã đƣợc tập huấn nâng cao năng 

lực PCBLGĐ. 

 ..../.... (Số đơn vị cấp xã 

có lãnh đạo chính quyền, 

đoàn thể đƣợc tập huấn 

PCBLGĐ / tổng số đơn vị 

cấp xã trên địa bàn TP) 

60% 90%  

4 Số lƣợng báo cáo viên cấp tỉnh về PCBLGĐ 

 ... ngƣời (Số lƣợng báo 70%   



 

cáo viên cấp tỉnh về 

PCBLGĐ) 

5 Tỷ lệ nạn nhân BLGĐ đƣợc tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa 

BLGĐ, tƣ vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân. 

 ..../.... (Số nạn nhân 

BLGĐ đƣợc tiếp cận các 

hoạt động hỗ trợ về phòng 

ngừa BLGĐ, tƣ vấn pháp 

lý, chăm sóc y tế, bảo vệ 

sự an toàn cho nạn 

nhân/tổng số nạn nhân 

BLGĐ trên địa bàn cấp 

tỉnh) 

70% 100% Năm 2015: 

9/13 nạn nhân 

BLGĐ đƣợc 

hỗ trợ. Năm 

2020: 6/6 nạn 

nhân BLGĐ 

đƣợc hỗ trợ  

6 Tỷ lệ ngƣời có hành vi BLGĐ đƣợc tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng 

ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi. 

 ..../.... (Số ngƣời có hành 

vi BLGĐ đƣợc tiếp cận 

các hoạt động hỗ trợ về 

phòng ngừa, giáo dục 

chuyển đổi hành vi/ tổng 

số ngƣời có hành vi 

BLGĐ trên địa bàn cấp 

tỉnh) 

80% 100% Năm 2015: 

11/13 trƣờng 

hợp 

Năm 2020: 

06/06 trƣờng 

hợp 

7 Số thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn không có BLGĐ  

60% 98% Tổng cộng 

toàn TP có 363 

thôn, tổ 

8 Tỷ lệ số xã, phƣờng, thị trấn nhân rộng mô hình PCBLGĐ 

  80% 100% TP Nha Trang 

có 27/27 xã, 

phƣờng đã 

triển khai nhân 

rộng mô hình 

PCBLGĐ 

II. Kết quả đạt đƣợc theo nhiệm vụ 

2.1 Hoạt động chỉ đạo 

TT Nội dung giải pháp Kết quả thực 

hiện 

Ghi chú 

1 Xây dựng và tổ chức Chƣơng 

trình hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

đến năm 2020 của địa phƣơng 

02 văn bản CQ ban hành: UBND 

thành phố  



 

2 Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, 

chính sách về PCBLGĐ lồng 

ghép trong nội dung sinh hoạt 

của thôn, ấp, bản, làng, tổ dân 

phố, cụm dân cƣ 

01 văn bản CQ ban hành: UBND 

thành phố 

Củng cố hệ thống tổ chức bộ 

máy, nâng cao năng lực đội ngũ 

cán bộ làm công tác PCBLGĐ 

trên địa bàn quản lý 

BCĐ công tác 

gia đình TP Nha 

Trang gồm 16 

ngƣời 

 

3 Chỉ đạo nhân rộng các mô hình 

PCBLGĐ ở địa phƣơng 

27/27 xã, 

phƣờng có mô 

hình PCBLGĐ 

QĐ số 3912/QĐ ngày 

16/7/2009 của UBTP 

KH số 3429/BCĐ 

ngày 25/9/2009 triển 

khai Mô hình 

PCBLGĐ 

4 Truyền thông, giáo dục, vận động 

nâng cao nhận thức về PCBLGĐ 

 06 văn bản. 

CQ ban hành: UBND 

TP 

5 Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp 

với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và 

các tổ chức thành viên hƣớng 

dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho 

các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực 

hiện có hiệu quả việc hòa giải 

mâu thuẩn, tranh chấp giữa các 

thành viên gia đình 

 06 văn bản. 

CQ ban hành: UBND 

TP 

6 Chỉ đạo UBND cấp xã giúp đỡ 

tạo điều kiện cho ngƣời đứng đầu 

cộng đồng dân cƣ tổ chức việc 

góp ý, phê bình đối với ngƣời có 

hành vi BLGĐ theo quy định của 

pháp luật 

 06 văn bản. 

CQ ban hành: UBND 

TP 

7 Chỉ đạo UBND cấp xã, cơ quan 

công an cấp xã khi phát hiện hoặc 

nhận đƣợc tin báo về BLGĐ, kịp 

thời xử lý hoặc kiến nghị cơ 

quan, ngƣời có thẩm quyền xử lý 

 06 văn bản. 

CQ ban hành: UBND 

TP 

8 Chỉ đạo và tổ chức thu thập thông 

tin về BLGĐ, thực hiện báo cáo 

thống kê về BLGĐ theo quy định 

 06 văn bản  

CQ ban hành: UBND 

TP 



 

2.2. Hoạt động triển khai 

a) Bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện 

Chƣơng trình, Kế hoạch PCBLGĐ của địa phƣơng  

                 ĐVT: nghìn đồng 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Công tác 

Gia đình 

18.000 581.000 585.000 589.000 592.000 585.000 612.000 

Ngành 

VHTTDL 

       

b) Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực, kỹ năng  can thiệp, hỗ 

tợ về PCBLGĐ cho đội ngũ làm hoặc tham gia công tác PCBLGĐ trong phạm 

vi quản lý. 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Số lớp 01 01 01 01    

Số học 

viên 

54 54 54 54    

Bên cạnh đó,  Phòng Tƣ Pháp thành phố từ 2017-2020 đã tổ chức tập 

huấn cho hoàn giải viên kỹ năng hòa giải và các quy định của pháp luật nhƣ 

sau: 

Năm 2017 2018 2019 2020 

Số lớp 5 5 5 6 

Số ngƣời tập 

huấn 

1500 1700 1500 1536 

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dƣỡng cho nhân viên y tế của trạm y tế 

xã, phƣờng, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tƣ vấn sức khoẻ cho 

nạn nhân BLGĐ 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Số lớp 1 1 1 1 1 1  Chƣa mở 

Học viên 36 36 36 36 38 38  

d) Phát triển địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hộp thƣ tiếp nhận thông tin về 

BLGĐ, đƣờng dây nóng báo tin về BLGĐ 

 



 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng số xã, phƣờng, thị 

trấn trên địa bàn quản 

lý  

27 27 27 27 27 27 27 

Tổng số xã, phƣờng, thị 

trấn có địa chỉ tin cậy  

   27 27 27 27 

Tổng số địa chỉ tin cậy 

tại cộng đồng  

   1.241 1.241 1.241 1.241 

Số nạn nhân đƣợc tiếp 

nhận tại địa chỉ tin cậy  

   12 05 08 06 

Tổng số xã, phƣờng, thị 

trấn có hộp thƣ/đƣờng 

dây nóng tiếp nhận 

thông tin 

       

Phần II. Bài học kinh nghiệm và giải pháp 

1. Bài học kinh nghiệm 

- Một là, xã, phƣờng nào có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và có 

sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng tình hƣởng ứng 

mạnh mẽ của nhân dân, thì nơi đó đạt đƣợc kết quả tốt. 

- Hai là, phải coi công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình là 

nhiệm vụ thƣờng xuyên, lâu dài và kiên trì thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với các phong trào khác nhƣ: “ xóa đói, giảm 

nghèo”, “ kế hoạch hóa gia đình”, “ phòng, chống tệ nạn xã hội”… 

2. Khó khăn 

- Về cán bộ làm công tác gia đình, đối với cấp thành phố có thành lập Ban 

Chỉ đạo là 16 đồng chí, cấp cơ sở không có cán bộ chuyên trách làm công tác gia 

đình, chỉ có cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm từ đó làm ảnh hƣởng đến việc tổ 

chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia 

đình đặc biệt là công tác thu thập, thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình là rất khó khăn. Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình 

thành phố đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo văn bản chỉ đạo của 

Trung ƣơng, tỉnh đảm bảo các yêu cầu đề ra của Ban Chỉ đạo công tác gia đình 

thành phố. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình chƣa chuyên sâu, nhất là ở cơ sở 

không có cán bộ chuyên trách mà chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều việc, chƣa đƣợc 

tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực 

gia đình, nên việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực gia đình rất 

khó khăn. 

2. Giải pháp 

- Tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền địa phƣơng, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban, 



 

đơn vị thuộc thành phố và các đoàn thể chính trị- xã hội từ thành phố đến xã, 

phƣờng trong việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình mà chủ yếu là 

phòng ngừa bạo lực gia đình để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng các hình thức hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trƣơng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc về công 

tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao 

kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và 

gia đình, Luật Bình đẳng giới… nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán 

bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tập trung thực hiện tốt công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các 

thành viên gia đình. Đồng thời, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ kịp 

thời các nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, ban, đơn 

vị và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

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

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tƣ vấn và xử lý 

nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); 

Gia đình Việt Nam 28/6 tổ chức các hoạt động nhƣ: Biểu dƣơng, khen thƣởng 

các gia đình hạnh phúc tiêu biểu, tổ chức các hội thi, Liên hoan, gặp mặt các gia 

đình tiêu biểu… nhằm động viên, cổ vũ chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc. 

 - Đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chính quyền các 

cấp phải tăng cƣờng thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình, trong đó ban hành quy định về bộ máy, tổ chức làm công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện, xã, phƣờng và kinh phí hoạt động đối 

với công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cơ sở nhất là chế độ 

sinh hoạt hoạt động tại các Câu lạc bộ, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. 

          - Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành các quy 

định về quy chế, chế độ, nội dung sinh hoạt, tài liệu, kinh phí hoạt động, thời 

gian tập huấn của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống 

bạo lực gia đình một cách thiết thực, hiệu quả, không hình thức. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai Chƣơng trình hành động quốc gia 

về bạo lực gia đình đến năm 2020 của thành phố Nha Trang./. 

Kính báo cáo./. 
         

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (VBĐT); 
- Thƣờng trực HĐND thành phố (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP; 
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 
- Lƣu: VT, CV Thƣ, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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