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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bạo lực gia đình phường Tân Quy Đông năm 2020 
 

Nhằm thực hiện tốt công tác Phòng, chống bạo lực gia đình phường Tân 
Quy Đông trong năm 2020. 
 Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông xây dựng Kế hoạch phòng, 
chống bạo lực gia đình năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 
1. Mục tiêu tổng quát: 
- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ; tạo 

chuyển biến căn bản trong công tác phòng ngừa BLGĐ; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân 
BLGĐ; từng bước giảm thiểu tình trạng BLGĐ trên địa bàn phường Tân Quy 
Đông. 

2. Mục tiêu cụ thể: 
         2.1. Mục tiêu 1: Triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng, chống BLGĐ 
và những văn bản qui phạm pháp luật. 

* Chỉ tiêu: 
- Phấn đấu trên 70% hộ gia đình được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận 

thức về phòng, chống BLGĐ và được phổ biến kiến thức, kỹ năng, các văn bản 
quy phạm pháp luật khác liên quan đến phòng, chống BLGĐ. 

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác gia đình 
của phường. 

* Chỉ tiêu: 
- Cán bộ phụ trách công tác gia đình được tập huấn công tác quản lý Nhà 

nước về phòng, chống BLGĐ; được trang bị và sử dụng hiệu quả các bộ tài liệu do 
trên cung cấp và được tập huấn về tư vấn phòng, chống BLGĐ. 

2.3. Mục tiêu 3:  Thiết lập và vận hành cơ chế phòng, chống BLGĐ và trợ 
giúp nạn nhân BLGĐ có hiệu quả. 

* Chỉ tiêu: 
- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan 

và Ban nhân dân 04 khóm trong công tác phòng, chống BLGĐ. 
- Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 10% số vụ BLGĐ so với năm trước. 
- Mỗi năm có 25% nạn nhân bị BLGĐ được ngăn chặn giải cứu kịp thời, đưa 

đến địa chỉ tin cậy và hỗ trợ; có 50% người thực hiện hành vi BLGĐ tham gia các 
hoạt động tư vấn và giáo dục. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:   
1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình: 
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- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, phòng, 

chống BLGĐ; hôn nhân gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm sóc 
người cao tuổi; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống BLGĐ 
và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt nội dung, đạo đức lối sống của 
gia đình Việt Nam vào các cuộc họp lệ CLB gia đình phát triển bền vững gắn với 
họp lệ khóm, bình xét gia đình văn hoá. 

- Phối hợp ngành Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công an phường và BND 
04 khóm thu thập cơ sở dữ liệu, thống kê về BLGĐ theo bộ chỉ số do Tỉnh ban 
hành. 

- Duy trì hoạt động CLB phòng chống bạo lực gia đình và nhóm phòng, 
chống BLGĐ trên địa bàn phường Tân Quy Đông. 

- Củng cố đường dây nóng, các địa chỉ tin cậy. 
2. Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về 

phòng, chống BLGĐ: 
- Đẩy mạnh công tác giáo dục và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bằng nhiều hình thức như: thông qua 
hội thảo, hội thi, tập huấn hàng năm và các hoạt động truyền thông đến các ngành, 
các cấp và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường nhằm tăng cường sự cam kết, 
ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và những 
người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác phòng, chống BLGĐ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng rol, pa 
nô, áp phích, văn nghệ và lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp dân ở tổ, khóm. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào các hoạt động ngoại khóa ở 
các trường học trên địa bàn phường. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào thực hiện quy ước ở khóm, 
để tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện. 

3. Nâng cao năng lực cho công chức văn hóa - xã hội và các ngành có 
liên quan về phòng, chống bạo lực gia đình: 

- Công chức VH-XH phường có trách nhiệm tham mưu, đề xuất tổ chức sơ 
tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về 
Ủy ban nhân dân phường và Phòng Văn hóa – Thông tin theo quy định. 

- Phối hợp các ngành đoàn thể, các doanh nghiệp tại địa phương huy động 
các nguồn vốn hỗ trợ việc làm tăng thu nhập cho các gia đình tổ chức thực hiện kế 
hoạch phòng, chống BLGĐ, triển khai mô hình điểm, phát hiện những mô hình 
hay, cách làm tốt, tuyên dương gương người tốt việc tốt để nhân rộng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Công Chức VH-XH phường: 
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân phường tổ chức xây dựng kế hoạch thực 

hiện, tổ chức sơ kết, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân đóng góp cho hoạt động 
phòng, chống BLGĐ. 

- Phối hợp các ngành đoàn thể, ban nhân dân các khóm khảo sát thực hiện kế 
hoạch, cung cấp tài liệu, nội dung sinh hoạt CLB, thống kê, báo cáo tình hình thực 
hiện BLGĐ của phường về thành phố đúng thời gian quy định. 

2. Trạm Y tế phường: 
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- Có kế hoạch thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân bị BLGĐ về Ủy 

ban nhân dân phường, đồng thời phát hiện nạn nhân bị bạo lực và điều trị phục hồi 
chức năng. 

 
3. Công chức VH-XH phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội:    
- Lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào việc thực hiện chương trình 

giảm nghèo, phối hợp các ngành liên quan có kế hoạch tổ chức đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm cho nạn nhân và người có hành vi BLGĐ. 

4. Hiệu trưởng trường tiểu học, mẫu giáo Tân Quy Đông:   
- Tổ chức lồng ghép, phổ biến các kiến thức phòng, chống BLGĐ vào các 

buổi sinh hoạt ngoại khóa phù hợp yêu cầu của từng cấp học; phối hợp với Công 
chức Văn hóa - Xã hội tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, nói chuyện chuyên đề cho 
các em học sinh tại trường. 

5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường: 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản về Luật phòng 

chống bạo lực gia đình năm 2007; hướng dẫn hòa giải ở cơ sở và các hoạt động 
liên quan đến BLGĐ. 

6. Cán bộ Trạm Truyền thanh phường: 
- Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thông qua hệ thống 

truyền thanh phường như: các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng chống bạo 
lực gia đình, xây dựng bản tin người tốt việc tốt, gia đình tiêu biểu để nhân rộng 
điển hình trên địa bàn phường. 

7. Công an phường: 
- Phối hợp với các ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị thực hiện việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân BLGĐ; chủ động 
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng 
thời thực hiện thống kê, báo cáo tình hình phòng, chống BLGĐ về Ủy ban nhân 
dân phường.  

8. Công chức Tài chính – Kế toán phường: 
- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực 

hiện công tác phòng, chống BLGĐ. 
9. Ban nhân dân 04 khóm:  
- Căn cứ vào kế hoạch phòng chống bạo lực của phường năm 2020, xây 

dựng kế hoạch cụ thể tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện tốt, duy trì 
hoạt động CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống BLGĐ của 
khóm mình, từng tháng các khóm báo cáo vào ngày 20 của tháng số vụ BLGĐ của 
khóm về Uỷ ban nhân dân phường để tổng hợp báo cáo về trên theo đúng quy 
định.  

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị:  
- Có kế hoạch tuyên truyền lồng ghép Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2020 vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
đồng thời tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt 
các nội dung của Kế hoạch này.  

IV.CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 
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- Giao công chức VH-XH phường có nhiệm vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện, tổng hợp báo cáo về trên đúng quy định. 
- Duy trì Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững sinh hoạt định kỳ 02 

tháng/lần, BCĐ phường giám sát hàng quí tại 04 CLB khóm Tân Mỹ, khóm Sa 
Nhiên vào tháng 2, 6, là ngày sinh hoạt của CLB và nhóm ở khóm và khóm Tân 
Hiệp, Tân Huề vào tháng  8, 10 là ngày sinh hoạt CLB và nhóm.          

Kinh phí: Từ nguồn ngân sách của Tỉnh và Ủy ban nhân dân phường được 
bố trí trong dự toán hàng năm. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống BLGĐ phường Tân Quy Đông năm 
2020. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể phường, BND 04 khóm tổ chức triển khai 
thực hiện tốt nội dung kế hoạch này, trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, 
vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân phường ( thông qua CC VH-XH phường) 
để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./. 
 
Nơi nhận:            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 - Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố; 
 - Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 
 - UB. MTTQ và các ban ngành, đoàn thể; 
 - CLB GĐPTBV và BND 04 khóm; 
 - Lưu: VT.      

                    KT. CHỦ TỊCH 
                  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
             Phạm Thị Ngọc Thanh                  
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