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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 
 

 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ Tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong 

tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2022 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến 

về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo 

lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đạt 36% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, 

chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố. 

- Phấn đấu đạt 46% các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương có chuyên 

mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ. 

- Đạt trên 66% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, 

kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình. 

- Những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp 

lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 91%. 

- Những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung 

cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%. 

- Có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực 

gia đình tại cộng đồng phấn đấu đạt 90%. 

- Đạt 91% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đạt 86% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp 

được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo 

lực gia đình. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành 

phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch; Tăng cường công tác chỉ 

đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). 

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình về truyền thông, 

giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; mô hình can thiệp, 

phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình tại các bản, tổ, tiểu khu.  

 4. Phối hợp thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

 5. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực 

gia đình; Tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng 

đối tượng, từng vùng, từng khu vực, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số; Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền 

thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình; Duy trì hiệu quả các chuyên 

trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống thông tin đại chúng; 

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

tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà 

trường trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

6. Tổ chức Hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. 

7. Tổ chức học tập các mô hình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình; xây dựng cơ sở dữ liệu số về phòng, chống bạo lực gia đình tại Hải Phòng. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình 

cấp tỉnh sử dụng kinh phí được cấp theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 

08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 

2023 (cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

2. Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã  hội, UBND các cấp triển khai 

lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, bố trí kinh phí thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, 

UBND các cấp triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2023. 
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b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu thực hiện đảm bảo các 

nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời xây dựng triển khai các nội dung truyền thông 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực 

cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ 

chuyên trách văn hóa, ban quản lý các bản, xóm, tổ, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. 

d) Tổ chức kiểm tra, tổng hợp số liệu công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các 

huyện, thành phố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ của Kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo 

lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; lồng ghép việc tiếp nhận, xử lý thông 

tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình trên Tổng 

đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em 111. 

3. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích 

của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền về phòng, chống bạo 

lực gia đình; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án 

chuyển đổi số dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào 

chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; 

b) Chủ trì công tác tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã 

hội trong hoạt động giáo dục. Trong đó chú trọng công tác giáo dục lối sống, kỹ 

năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của gia đình Việt Nam; công tác giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong các 

cơ sở giáo dục. 

6. Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu, chỉ đạo tập huấn đào tạo đội ngũ hòa 

giải viên cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên 

quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp 

lý người bị bạo lực gia đình. 
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7. Sở Tài chính 

 Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện 

Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

8. Các sở, ngành khác 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người tham gia xét xử 

các vụ án về bạo lực gia đình. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên 

Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, đoàn 

viên tham gia sinh hoạt theo nội dung sinh hoạt của bản, tổ, tiểu khu, cụm dân cư, 

thành lập mới, củng cố và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. 

 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 của địa phương (xác định chỉ tiêu phấn 

đấu cụ thể); đưa các chỉ tiêu, nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn 

lực và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống 

bạo lực gia đình của địa phương. 

b) Chỉ đạo việc phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và 

chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt 

của bản, tiểu khu, tổ dân phố, cụm dân cư;  

c) Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông 

tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình. 

d) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp 

thời các vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn; đánh giá và báo cáo kết quả 

việc thực hiện kế hoạch ở địa phương. 

12. Chế độ báo cáo 

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố gửi kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện kết 

quả thực hiện (ngày 10/12/2023) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.  

 

 Nơi nhận:                                                                                        
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐ VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX, Đại. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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