
 

KẾ HOẠCH 

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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1767/KH-UBND ngày 05/6/2020 của Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch về 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 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nhằm cụ thể hóa Công văn số 5210/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; 

triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình góp phần xây 

dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

II. NỘI DUNG 

1. Tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà  nước về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn huyện. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin 

- Đơn vị phối hợp:  Trung Tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình huyện Như Xuân; triển khai mạng 

lưới quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và thành lập các cụm thi đua về 

công tác gia đình. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp; Ủ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

3. Xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 

nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo 

lực gia đình; 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dan các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

4. Triển khai thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa thông tin 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thời gia thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

5. Biên soạn, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối 

sống, tiêu chí ứng xử trong gia đình… phát hành tới các đơn vị, xã, thị trấn, các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn huyện phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của công đồng, đặc biệt là học sinh trong xây dựng gia đình 

bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Trung Tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

7. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Tổ chức, triển khai mạng lưới về 

phòng, chống bạo lực gia đình từ huyện đến cơ sở; nghiêm cứu tham mưu cho 

UBND huyện các cụm thi đua về công tác gia đình; 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Trung Tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thời gian thực hiên: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

8. Tổ chức kiểm tra về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công 

tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm . 

III. KINH PHÍ 

Nguồn ngân sách của địa phương cấp cho công tác gia đình theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Phòng Văn hóa Thông tin 



Chủ trì,  phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể cho 

từng nội dung công việc, tổ chức, triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng; 

theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung Tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cập nhật 

thông tin, nội dung viết tin, bài,tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền về 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; đưa tin 

gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức, cá nhân 

trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 

kế hoạch, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện triển khai tốt nội dung 

nhiệm vụ tại kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân huyện 

Như Xuân yêu cầu các phòng, ban,đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã,thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, TT&DL (báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VHXH (báo cáo); 

- Trung Tâm VHTTTTDL (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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