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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021
Thực hiện Kế họach số 03/KH-SVHTTDL, ngày 27/01/2021 của Ban chỉ đạo phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND, ngày 16/12/2020, của UBND huyện Bắc
Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà
nước năm 2021. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và Công tác gia đình” huyện Bắc Hà ban hành kế hoạch thực hiện công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành,
đoàn thể và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong
việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về
xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện;
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá
trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn chặn các
tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.
- Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là
tế bào lành mạnh của xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà năm 2021, mục tiêu Đề án số 05-ĐA/HU,
ngày 31/12/2020, của Huyện ủy Bắc Hà về Phát triển văn hóa, du lịch huyện Bắc Hà
giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện mục tiêu cụ thể như sau:
- Phấn đấu 84% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa;
- Phấn đấu giảm 10% hộ gia đình có bạo lực gia đình;
- Phấn đấu giảm 10% hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội;
- Phấn đấu giảm 10% hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định;
- Phấn đấu 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới,
phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình;
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- Phấn đấu đạt 95% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông,
bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ;
- Phấn đấu tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các
dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản số 5743/UBNDVX ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai nhiệm vụ
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về PCBLGĐ trong
nhân dân và lồng ghép tuyên truyền PCBLGĐ trong cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, kịp thời hỗ
trợ và bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân bạo lực gia đình.
- Thực hiện theo dõi, thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình, tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy
đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai
trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
- Hướng dẫn, đôn đốc tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Ngày
Quốc tế hạnh phúc 20/3; Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và kỷ niệm Ngày Gia
đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11…
- Tổ chức giải thể thao hoặc Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình (tháng 6) và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam
(28/6/2021).
- Tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng khu dân cư về: Tuyên truyền, giáo dục
đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo
lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; phụng dưỡng người cao tuổi
trong gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.
3. Triển khai xây dựng các mô hình về gia đình
- Tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình,
hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt
Nam” đã triển khai trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ
Văn hóa TT&DL tại 02 xã: Na Hối và Tà Chải.
4. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình cơ sở
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- Bố trí, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn về
công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc,
giáo dục trẻ em, Dân số KHHGĐ, phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi,... do các sở,
ban, ngành tỉnh tổ chức.
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe
sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; đặc biệt quan tâm
tới đối tượng học sinh THCS, THPT tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực hòa giải cho hòa giải viên cơ
sở và đội ngũ cộng tác viên cơ sở về bạo lực gia đình.
5. Triển khai các chương trình, Đề án giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn
của Sở Văn hóa, TT&DL.
6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ: Tổ chức
kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ tại các xã, thị trấn (lồng
ghép kiểm tra bình đẳng giới và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Thường trực BCĐ phong trào và công tác
gia đình huyện:
- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch
thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống
bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tham mưu cho BCĐ huyện văn bản chỉ đạo
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực
gia đình (tháng 6) và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2021); Xây dựng
kế hoạch và triển khai xây dựng các mô hình về gia đình; theo dõi, thu thập thông tin về
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Thông tư
07/2017/TT-BVHTTDL.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, thành viên Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo, hướng
dẫn và đôn đốc Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; Tham mưu UBND huyện tổ chức Giải thể
thao hoặc Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhân
kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021); Thực hiện tổng hợp,
báo cáo theo quy định.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực
gia đình gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện xem xét phê duyệt.
2. Các ngành thành viên BCĐ phong trào và công tác gia đình huyện:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến kiến thức pháp luật về gia đình, PCBLGĐ, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến toàn thể CB,CC,VC và người lao động trong
đơn vị và toàn thể nhân dân gắn với triển khai nhiệm vụ của đơn vị.
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- Xây dựng báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất kết quả triển khai nhiệm vụ công
tác gia đình và PCBLGĐ về thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa và Công tác gia đình” huyện để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
3. BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình các xã, thị trấn:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gia đình, phòng, chống
bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện việc duy trì sinh
hoạt các mô hình câu lạc bộ về gia đình, PCBLGĐ; theo dõi, thu thập thông tin về gia đình
và phòng, chống BLGĐ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ
về thường trực BCĐ phong trào và công tác gia đình huyện theo quy định.
4. Kinh phí thực hiện
- Ban chỉ đạo phong trào và công tác gia đình huyện: Căn cứ theo Hướng dẫn số
355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định
mức tài chính thực hiện công tác gia đình phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các hoạt
động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương đạt hiệu quả.
- Ngoài ra, các ngành thành viên Ban chỉ đạo huyện chủ động huy động nguồn tài trợ
của các tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
5. Chế độ báo cáo
Đề nghị các ngành thành viên BCĐ huyện, BCĐ các xã, thị trấn thực hiện báo
cáo định kỳ:
- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 05/7/2021.
- Báo cáo tổng kết năm 2021: Trước ngày 05/12/2021
Báo cáo đề nghị gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin - Văn phòng Thường trực
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia
đình” huyện Bắc Hà.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình năm 2021 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình huyện Bắc
Hà; Đề nghị các ngành thành viên BCĐ phong trào huyện, BCĐ các xã, thị trấn căn cứ
nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL;
- Các ngành thành viên BCĐ huyện;
- BCĐ các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TT BCĐ.
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