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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO&DU LỊCH 

 

Số:  710  / SVHTTDL-XDNSVHGĐ 
V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm  

thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

       Hà Tĩnh,  ngày 26 tháng 7  năm 2018 

                  Kính gửi: 

                  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

                  - Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

 

Ngày 16/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về 

tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại Kế hoạch này UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức tổng kết thi hành Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình (sau đây viết tắt là Luật). 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau khi thống nhất ý kiến với Sở 

Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai các nội dung 

trọng tâm sau: 

I. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật: 

Bằng hình thức phù hợp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết kết quả 10 năm thi hành Luật của cơ quan, 

tổ chức, địa phương mình, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tổng kết: 

- Thực hiện theo khoản 1 Mục II Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 

16/7/2018 của UBND tỉnh. 

- Ngoài nội dung tổng kết nêu tại Kế hoạch số 243/KH-UBND của UBND 

tỉnh, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Tài chính, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình 

tập trung đánh giá và triển khai theo các nội dung: 
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1.1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

  - Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động 

viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và 

các tệ nạn xã hội khác;  

 - Đánh giá về những kiến nghị với cơ quan nhà nước có liên quan để 

thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, 

bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; 

tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân 

bạo lực gia đình và đánh giá kết quả cơ quan nhà nước thực hiện những kiến 

nghị nêu trên; 

 - Đánh giá về vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên 

trong việc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; những thuận lợi, khó 

khăn, vướng mắc của ngành, lĩnh vực trong thi hành Luật; đề xuất, kiến nghị. 

          1.2. Sở Nội vụ 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình UBND tỉnh xem xét và ra quyết 

định tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai thi hành 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018 theo đề xuất của Sở 

VHTTDL. 

1.3. Sở Y tế  

 Kết quả phòng, chống bạo lực gia đình của ngành y tế (hoạt động hỗ trợ, 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, cơ sở chữa bệnh; 

Hướng dẫn báo cáo thống kê các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực  gia 

đình; Thực thi chính sách bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bạo lực gia đình);  

những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

1.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống 

bạo lực gia đình vào các chương trình xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm; 

- Kết quả hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

1.5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống bạo lực gia 

đình trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành giáo 
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dục, đào tạo; nhà giáo và học sinh, sinh viên đang theo học trong các cơ sở 

giáo dục quốc dân; 

- Đánh giá công tác chỉ đạo, lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực 

gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng 

ngành học, cấp học trên địa bàn tỉnh; kết quả lồng ghép kiến thức phòng, chống 

bạo lực gia đình trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

1.6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đánh giá kết quả chỉ đạo đối với các cơ quan thông tin đại chúng trong 

thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

- Kết quả về công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông về phòng, chống bạo lực gia đình (trong đó làm rõ kịp thời, chính xác và 

đảm bảo bí mật cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình trong công tác thông tin, 

tuyên truyền); những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

1.7. Sở Tài chính 

Đánh giá kết quả bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

1.8. Sở Tư pháp 

- Đánh giá tình hình hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình; 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình theo hệ thống của ngành tư pháp; tổng hợp đánh giá tình hình hỗ trợ pháp 

lý cho nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành trong thi 

hành Luật, đề xuất, kiến nghị. 

 1.9. Công an tỉnh 

- Đánh giá công tác hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện; 

thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai; 

- Kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong lực 

lượng công an nhân dân; 

- Thống kê số lượng vụ việc về bạo lực gia đình được cơ quan thụ lý, giải 

quyết (trong đó nêu rõ số vụ phải tiến hành xử lý hình sự); 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành trong thi 
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hành Luật, đề xuất, kiến nghị. 

1.10. Tòa án nhân dân tỉnh 

 - Đánh giá vai trò của Tòa án nhân dân trong chủ trì, phối hợp với cơ quan, 

tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân 

bạo lực gia đình; 

 - Thống kê số vụ án hôn nhân và gia đình có nguyên nhân do bạo lực gia 

đình được thụ lý và được xét xử (nêu rõ những vụ án ly hôn do bạo lực gia đình; 

những vụ án bạo lực gia đình kể từ khi Luật được ban hành đến nay theo mẫu 

biểu ở  mục 4, phụ lục 2);  

 - Kết quả áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Toà án 

nhân dân; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành, lĩnh vực trong 

thi hành Luật, đề xuất, kiến nghị. 

 1.11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

 - Đánh giá vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật liên quan đến các vụ án bạo lực gia đình (bao gồm cả án dân sự 

và án hình sự);  

 - Thống kê những vụ án bạo lực gia đình do ngành kiểm sát đã tham gia 

kiểm sát từ năm 2008 đến nay; 

  - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành, lĩnh vực 

trong thi hành Luật, đề xuất, kiến nghị. 

 1.12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội 

viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn 

nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã 

hội khác; 

- Đánh giá về những kiến nghị của Hội liên hiệp Phụ nữ với cơ quan 

nhà nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và 

các tệ nạn xã hội khác; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ 

trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và đánh giá kết quả cơ quan nhà nước 

thực hiện những kiến nghị đó; 

- Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tham gia giám sát việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả tổ chức cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 
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- Kết quả tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình; kết quả phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; những thuận lợi, khó khăn, vướng 

mắc của ngành, lĩnh vực trong thi hành Luật, đề xuất, kiến nghị. 

1.13. Báo Hà Tĩnh; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh  

Kết quả xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia 

đình; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình; biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực cho công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền 

thông trong thời gian qua. 

1.14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Điều 35 của Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình, khoản 12 Điều 2 Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 

06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, khoản 19 mục I của phần C Kế hoạch số 

14/KH-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức tổng kết với nội dung như sau: 

 - Đánh giá công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm triển khai Luật và 

và các văn bản của UBND tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình. 

 - Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình tại địa phương; 

- Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp, bảo vệ, hỗ trợ trong phòng, 

chống bạo lực gia đình đã được áp dụng và kết quả đạt được; 

- Kết quả thực thi chính sách đối với người tham gia phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

- Tình hình bố trí kinh phí hằng năm và nguồn nhân lực của huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Đánh giá tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến tình 

hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; làm rõ những hạn chế, bất 

cập trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất, kiến 

nghị. 

2. Thời gian tổng kết: 
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Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Kế hoạch số 243/KH-

UBND của UBND tỉnh. 

3. Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị 

xã xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật theo “đề cương báo cáo 

tổng kết” gửi kèm theo Công văn này. 

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

10/8/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh 

và các cơ quan thẩm quyền có liên quan. 

II. Thi đua, khen thưởng: 

Căn cứ kết quả 10 năm thi hành Luật của cơ quan, tổ chức, địa phương, 

các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa 

chọn, đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để trình UBND tỉnh quyết 

định biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật của 

tỉnh (được tổ chức trong tháng 9/2018). Cụ thể như sau: 

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Đề xuất 01 trường hợp 

(hoặc tập thể, hoặc cá nhân) có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai, thi 

hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. 

-  Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đề xuất 01 tập thể và 01 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai, thi hành Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình, trong đó đảm bảo có tối thiểu 01 trường hợp ở cơ sở  

(ưu tiên đối tượng là tổ hòa giải hoặc hòa giải viên ở cơ sở). 

- Hồ sơ khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể:  

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng có ký tên, đóng dấu của cơ quan có thẩm 

quyền (02 bản gốc);  

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa 

phương có tập thể/cá nhân được đề nghị khen thưởng;  

+ Báo cáo thành tích 10 năm triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình của tập thể/cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký tên, 

đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu số 07 của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng). Mỗi trường hợp đề xuất khen thưởng nộp 

02 bản gốc. 

+ Ngoài việc gửi bằng văn bản, hồ sơ đề nghị khen thưởng còn được gửi 

bằng file điện tử ở dạng word, với định dạng file.doc qua địa chỉ email: 

nguyennga10111989@gmail.com.   
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+ Hồ sơ khen thưởng được gửi cùng với Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 

Luật của cơ quan, tổ chức, địa phương về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 10/8/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã kịp thời thông tin đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, SĐT liên lạc: Ông Thái Sinh 

– Trưởng phòng: 0917 979878 hoặc bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên: 0979 

560 622) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.                                                                            

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Lê Thị Loan 
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