
UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 02 /KH-VHTT   Sông Hinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-SVHTTDL, ngày 14 tháng 3 năm 2022 Triển 

khai thực hiện công tác gia đình năm 2022; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

27/4/2022 của UBND huyện Sông Hinh về việc thực hiện công tác gia đình năm 

2022 trên địa bàn huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản 

thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong tổ chức 

thực hiện các chương trình, đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình; thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; duy trì và phát triển các mô hình 

phòng chống bạo lực gia đình để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình trên 

toàn huyện.  

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình lồng 

ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành; nghiên cứu và đề xuất những chính sách, dịch vụ liên quan đến xây dựng, hỗ 

trợ gia đình hạnh phúc và bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động. 

- Tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình; tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Tổ chức hội thảo, toạ đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với 

công tác gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Gia đình 
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(15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

(25/11) và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới.  

- Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022: “Yêu thương và chia sẻ”. 

- Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022: “Gia đình bình an - Xã hội 

hạnh phúc”. 

3. Tiếp tục thực hiện thu thập thông tin 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 

hoá, Thể thao và Du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Thực hiện nội dung nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch phối hợp 

của ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ tại huyện. 

5. Duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; các câu lạc 

bộ gia đình phát triển bền vững; các nhóm phòng, chống bạo lực trên địa bàn phù 

hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

6. Cấp phát tài liệu tuyên truyền, truyền thông về gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

7. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể kịp thời xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; có biện 

pháp can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định pháp luật. 

8. Thực hiện một số hoạt động khác liên quan đến công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình như: công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong gia 

đình; bình đẳng giới trong gia đình; chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi 

trong gia đình; quy chế phối hợp liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

III. KINH PHÍ  

1. Kinh phí hỗ trợ của tỉnh 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi hỗ trợ cho việc điều tra, khảo sát, thu 

thập thông tin về gia đình và bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-

BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định 

việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Kinh 

phí hỗ trợ là: 5 triệu đồng/năm.  

- Thủ tục thanh toán: 

+ Báo cáo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên 

địa bàn huyện. 
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+ Tiền phô tô biểu mẫu phục vụ cho điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về 

gia đình và bạo lực gia đình (danh sách cấp biểu mẫu cho cấp thôn, cấp xã (có xác 

nhận UBND cấp xã), có hóa đơn tài chính, nếu cấp huyện phô tô biểu mẫu cấp cho 

cấp xã, có xác nhận của lãnh đạo Phòng VHTT). 

+ Tiền hỗ trợ xăng xe cho cấp thôn, cấp xã (có xác nhận UBND), cấp huyện 

đi thẩm định thu thập số liệu và tổng hợp số liệu báo cáo (có danh sách ký nhận và 

xác nhận của Phòng VHTT). 

+ Báo cáo số liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

đúng theo biểu mẫu TW quy định. 

* Đề nghị các xã, thị trấn gửi chứng từ thanh toán về phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 11/11/2022 để Phòng tổng hợp gửi Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Quá thời hạn trên Phòng không chịu trách nhiệm giải quyết thanh toán. 

2. Ngân sách cấp huyện 

- Chi cho phần công việc do Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì thực hiện, từ 

nguồn kinh phí Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”. 

3. Ngân sách cấp xã, thị trấn: chi cho phần công việc do UBND xã, thị trấn 

chủ trì thực hiện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND 

ngày 27/4/2022. Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc; thực 

hiện tuyên truyền bằng pano, băng rôn, phướn, tin, bài, phóng sự ... nhân Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới 

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ  và trẻ em gái (25/11) và tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và các nội dung khác khi có 

hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quan tâm công tác tuyên truyền trực 

quan, sinh động; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống 

trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động của Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các buổi họp của tổ chức 

đoàn thể, hội ở thôn, buôn, khu phố. 

- Triển khai thực hiện và báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo 

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

hoá, Thể thao và Du lịch đảm bảo tính chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình 

hình bạo lực gia đình trên địa bàn. 

- Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Gia 

đình huyện. Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng của các Câu lạc bộ Gia đình 
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phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Địa chỉ tin cậy ở cộng 

đồng. Tổ chức hội nghị giao ban các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững trên 

địa bàn huyện. 

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra giám sát các xã, thị trấn về công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình. Biểu dương, khen thưởng các gia đình, tập thể, cá 

nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công 

tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân ngày kỷ niệm theo tình 

hình thực tế của địa phương tại phần II. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả 

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

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các phong trào văn hóa, 

văn nghệ ở cơ sở để phát triển, tham gia các hội thi, liên hoan về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. Chủ động tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình theo chủ đề trên địa bàn thông qua hoạt động cổ động trực quan. 

- Tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, phát hiện 

và ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình ngay từ thôn, buôn, khu phố; tổ chức tốt 

việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia 

đình theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo 

cáo thống kê về bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 

29/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm bảo tính chính xác, trung 

thực, phản ánh đúng tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn; khi phát hiện hoặc nhận 

được tin báo về bạo lực gia đình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý. 

- Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Gia 

đình. Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển 

bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thành 

lập Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng các gia đình, 

tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công 

tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình trước 

ngày 11/11/2022; Báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 
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theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 11/11/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL; 

- BCĐ công tác GĐ huyện ; 

- - Đ/c Ksor Y Phun - PCT. UBND huyện; 

- - UBND các xã, thị trấn; 

- - Lãnh đạo phòng; 

- - Cổng thông tin điện tử huyện; 

- - Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Dũng 
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