
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:      /UBND-VHTT 
V/v triển khai thí điểm Mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1641/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 18/5/2020 của 

Sở văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai thí điểm Mô hình phòng, 

chống bạo lực trên địa bàn, để triển khai mô hình đạt hiệu quả và chất lượng. Ủy 

ban nhân dân huyện hướng dẫn cách thức triển khai và thống nhất nội dung công 

việc như sau: 

1. Trình tự các bước triển khai thí điểm Mô hình phòng, chống bạo 

lực gia đình (PCBLGD) 

1.1 Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô hình điểm 

về phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện; 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình phân công 

trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; 

- Chỉ đạo các hoạt động truyền thông, giáo dục, phòng, chống bạo lực gia 

đình, tổ chức các hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi về phòng, chống 

bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Từng thanh viên Ban chỉ dạo xây dựng nội dung, chuyên đề, cử báo cáo 

viên chuyên ngành tham gia báo cáo triển khai nội dung sinh hoạt tại Câu lạc bộ, 

mô hình điểm; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình 

tại xã thí điểm. (xã Bình Lương); 

- Xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, điều chỉnh các hoạt động phù hợp 

với sự thay đổi của tình hình. 

 1.2 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô 

hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã, phân công nhiệm vụ cho 

thành viên Ban chỉ đạo. 

Ban chỉ đạo cấp xã, có từ 9 thành viên trở lên gồm: Chủ tịch hoặc Phó chủ 

tịch phụ trách Văn hóa- Xã hội làm Trưởng ban. Phó ban và các thành viên được 

lựa chọn trong số: Công chức Văn hóa- xã hội, Tư pháp, Y tế, Chính sách xã 

hội, Công an, Mặt Trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư, trưởng thôn 

tại địa bàn có dân tộc ít người. Thành phần Ban chỉ đạo có thể thay đổi, bổ sung 

tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Ban chỉ đạo hoạt động theo cơ chế 

kiêm nhiệm có quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho từng thành viên 

tham gia. Ban chỉ đạo họp đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất phương hướng 

tiếp theo ít nhất 3 tháng 1 lần. 



1.3. Thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 

nhóm phòng, chống bạo lực gia đình kèm theo quy chế hoạt động 

(Có mẫu Quyết định và mẫu Quy chế kèm theo. 

- Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập ở cấp xã, thị trấn 

(mỗi xã, thị trấn 1 mô hình), trong mô hình có nhiều câu lạc bộ, nhóm phòng, 

chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 

- Các Câu lạc bộ được thành lập ở cấp thôn, khu phố (Số lượng thành 

viên từ 20 đến không quá 40 gia đình. Các thành viên của gia đình đều có thể 

tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, không giới hạn độ tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp)…..Mỗi thôn, khu phố có thể có nhiều Câu lạc bộ; Câu lạc bộ có Ban chủ 

nhiệm (Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: Có từ 3-5 thành viên bao gồm chủ nhiệm, 

Phó chủ nhiệm, thư ký và ủy viên). 

- Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập ở cấp thôn, khu 

phố(Cótừ 3-5 thành viên do Bí thư, trưởng thôn, khu phố, hoặc Trưởng ban 

công tác Mặt trận làm nhóm trưởng). Thành viên nhóm chọn từ, Chi hội trưởng 

Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi Đoàn, nhân viên y 

tá thôn, khu phố,thực hiện nhiệm vụ can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình 

xảy ra trên địa bàn theo quy định. 

- Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng: Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là nơi cá nhân, 

tổ chức có uy tín, có khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia 

đình tại cộng đồng dân cư khi nạn nhân có yêu cầu được giúp đỡ, được tạm lánh. 

Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận 

nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và 

thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn biết. 

2. Mục đích, nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ gia đình 

phát triển bền vững 

2.1 Mục đích hoạt động:  

- Tập hợp các gia đình có nhu cầu tham gia sinh hoạt để giao lưu, học hỏi, 

chia sẻ những kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ 

hạnh phúc. 

2.2 Địa điểm sinh hoạt:  

- Linh hoạt tùy theo thực tế của từng địa phương triển khai, có thể tại nhà 

văn hóa thôn, khu phố, nhà thành viên Ban chủ nhiệm hoặc nhà các thành viên 

Câu lạc bộ… 

2.3 Nội dung sinh hoạt: 

- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về gia đình. 

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc, gia đình, 

dòng họ. 

- Cách thức ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia 

đình. 

- Chăm sóc sức khỏe người già, phụ nữ và trẻ em. 

- Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. 

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng cho thanh niên chuẩn bị kết hôn và mới kết 

hôn. 



- Phát hiện và điều trị sớm các bệnh thường gặp ở Người cao tuổi, phụ nữ 

và trẻ em. 

- Bình đẳng giới trong gia đình và xã hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

- Phổ biến kiến thức, công nghệ trồng trọt, chăn nuôi, vay và sử dụng vốn 

vay để phát triển kinh tế gia đình. 

- Các vấn đề mang tính thời sự, chính trị mới. 

2.4. Hình thức sinh hoạt. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề. 

- Lồng ghép các hoạt động truyền thông về lĩnh vực gia đình vào các hoạt 

động phát triển kinh tế gia đình: Vay vốn, kinh doanh, khuyến nông, khuyến ngư 

và các hoạt động khác ở địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi về kiến 

thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình. 

- Tổ chức tham quan học tập mô hình câu lạc bộ ở địa phương, đơn vị 

khác. 

- Sinh hoạt theo chủ đề dưới hình thức, hái hoa dân chủ, sân khấu hóa. 

- Các hình thức khác: Tổ chức những ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm ngày 

cưới cho các thành viên; thăm hỏi động viên các gia đình thành viên; tặng quà 

cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập; giúp đỡ các gia đình gặp khó 

khăn. 

2.5. Thời gian tổ chức sinh hoạt. 

Câu lạc bộ có thể tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần hoặc căn cứ tình 

hình thực tế tổ chức 2 tháng/lần nhưng không dưới 6 lần/năm. 

3. Nội dung, hình thức hoạt động của nhóm phòng, chống bạo lực gia 

đình 

3.1 Phát hiện, tiếp nhận tin báo về vụ bạo lực gia đình ở địa bàn, nhanh 

chóng can thiệp để hòa giải hoặc làm chấm dứt hành vi bạo lực gia đình gây tổn 

thương hoặc có khả năng gây tổn thương về thể xác, tinh thần, kinh tế đối với 

thành viên gia đình. 

3.2 Chủ động hoặc phối hợp với tổ hòa giải tổ chức hòa giải mâu thuẫn 

bạo lực gia đình theo quy định tại Điều 12,15 của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

3.3 Tư vấn, trực tiếp cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia 

đình về pháp luật, tâm lý, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình theo quy 

định tại Điều 16 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

4.4 Phối hợp với những người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức góp ý 

phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình theo quy định 

tại Điều 17 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

3.5 Lập hồ sơ, thống kê báo cáo vụ việc. tình hình xử lý vụ việc bạo lực 

gia đình cho Ban chỉ đạo cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập các Câu 

lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; hoạt 

động dưới sự kiểm tra, chỉ đạo, định hướng nội dung của Ban chỉ đạo mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã. 



4. Tổ chức, triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã 

thí điểm (xã Bình Lương) 

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hỗ trợ toàn bộ tài liệu triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 

cho cấp xã, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 

gồm hệ thống tờ rơi, tập gấp sinh hoạt theo tháng tại Câu lạc bộ, nội dung định 

hướng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, phát theo tuần, tháng 

về nội dung phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Hỗ trợ kinh phí: 9.500.000đ (cho xã thí điểm Bình Lương). 

+ Kinh phí triển khai biên tập, phát thanh nội dung về phòng, chống bạo 

lực gia đình: 2.000.000/6 tháng (mỗi tuần biên tập, phát nội dung 4-6 lần/tuần). 

+ Kinh phí hỗ trợ tổ chức sinh hoat: Tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện 

chuyên đề:… 

+ Kinh phí hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh 

hoạt: 1.000.000đ/10 buổi 

- Hỗ trợ cho Đài phát thanh và truyền hình huyện quay phim, ghi hình: 01 

buổi sinh hoạt mẫu của mô hình và các buổi sinh hoạt chuyên đề: 1.000.000đ 

- Phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa xây dựng phóng sự 

chuyên đề phát sóng, đưa tin chương trình sinh hoạt của mô hình của xã trên 

sóng đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa để tuyên truyền, nhân rộng. 

4.2. Phòng Văn hóa Thông tin 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô hình. 

- Xây dựng kịch bản, chương tình sinh hoạt câu lạc bộ, phối hợp với xã, 

thị trấn triển khai mô hình thống nhất nội dung sinh hoạt theo tháng, chủ đề… 

4.3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Thiết kế nội dung kịch bản, khung sinh hoạt cho các mô hình, quay 

phim, ghi hình buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, chuyển dữ liệu về Sở văn hóa Thể 

thao và Du lịch. 

4.4.Ủy ban nhân dân xã Bình Lương 

 - Triển khai mô hình thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, lựa chọn thành viên 

có đầy đủ tâm huyết, dân vận tốt, khả năng tập hợp quần chúng khéo, am hiểu 

lĩnh vực… tham gia ban chủ nhiệm, có quyết định thành lạp Ban chủ nhiệm, ban 

hành quy chế hoạt động của ban chủ nhiệm. 

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai: Chụp ảnh các buổi sinh hoạt lưu 

nội dung sinh hoạt chuyên đề làm tài liệu để nhân rộng mô hình ở các địa 

phương. 

- Tổ chức sơ kết,tổng kết việc triển khai mô hình; khen thưởng động viên 

tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả mô hình. 

- Hỗ trợ thêm một phần kinh phí trong triển khai các nội dung hoạt động 

của mô hình. 

5. Thời gian, địa điểm. 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/6 đến 15/7/2020. 

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa UBND xã Bình Lương 

6. Triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

huyện. 



- Ngoài mô hình thí điểm tại xã Bình Lương, UBND các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn. UBND huyện giao Phòng Văn hóa Thông tin biên soạn nội dung, định 

hướng sinh hoạt tại các câu lạc bộ, Trung Tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch thiết kế nội dung kịch bản, khung sinh hoạt cho các mô hình. 

- Tổng kết đánh giá mô hình; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong triển khai mô hình. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai mô hình thí điểm phòng, chống bạo lực 

gia đình tại xã Bình Lương và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020. Đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (báo cáo); 

- Chủ tich; Phó chủ tịch VHXH UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị có liên quan (thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (thực hiện); 

- Lưu: VT,VHTT. 

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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