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Căn cứ Kế hoạch số 345/KH-BCĐ, ngày 03/3/2020 của Ban chỉ đạo công tác 

gia đình thành phố về việc triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn thành 

phố Lai Châu năm 2020. 

BCĐ công tác gia đình phường Quyết Tiến xây dựng Kế hoạch triển khai, 

thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã 

hội trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tá gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã 

hội khác nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ 

quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức, thực hiện các kế hoạch. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về công 

tác gia đình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục, t ập quán, truyền 

thống văn hóa, điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng được nhu cầu của 

Nhân dân. 

II. NỘi DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn 

phường năm 2020.  

2. Hướng dẫn kiện toàn, duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo 

lực gia đình, địa chỉ tin cậy, các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững  tại cộng 

đồng. 

3. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các Đề án, Kế hoạch của Trung 

ương, của tỉnh về công tác gia đình: Tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 

49- CT/TW về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước.  

4. Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Tháng 

phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020; Ngày thế giới 

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Công chức Văn hóa xã hội Phường 



- Tham mưu UBND phường Quyết Tiến xây dựng kế hoạch triển khai mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường. 

- Phối hợp với Hội LHPN thiết lập đường dây nóng PC BLGĐ. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phường ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động công tác gia đình trên địa bàn năm 2020.  

- Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các dự án, kế hoạch của 

Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

49-CT/TW về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo triển 

khai và hướng dẫn các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững triển khai thực hiện 

có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; 

Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo phường 

làm tốt công tác gia đình trên địa bàn phường; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện công tác gia đình năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

2. Đề nghị Hội LHPN Phường 

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên, các thành viên Ban 

Chỉ đạo phường, các thành viên câu lạc bộ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong các cấp hội và hội viên hội phụ nữ; vận 

hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở. Chú trọng xây dựng, 

nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ, đơn vị và các thành viên Ban chỉ đạo phường 

triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 

và trẻ em gái 25/11. 

 - Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lực gia 

đình để kịp thời có biện pháp phòng, ngừa. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Phường 

Truyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình. Phối hợp triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phường đẩy mạnh quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

4. Công chức Tư pháp - hộ tịch phường 

- Chủ trì, phối hợp với công chức Văn hóa Thông tin, Hội Liên hiệp phụ nữ 

phường và các cơ, đơn vị có quan liên quan, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật 

Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; 

hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên đối với công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân 

bạo lực gia đình.  

5. Các đơn vị trường học 

- Chủ trì, phối hợp với công chức văn hóa thông tin tổ chức lồng ghép kiến 

thức phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào 

các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học. 



- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, giáo viên trong các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý 

về Luật phòng, chống bạo lực gia đình.  

6. Cán bộ Đài truyền thanh phường  

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về gia đình, đặc biệt là văn bản luật về gia đình như: Luật 

Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình trên trên hệ thống đài phát thanh. 

7. Công an phường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các ban ngành có liên quan thực 

hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 

8. Trạm y tế phường 

- Chủ trì khám và điều trị cho các đối tượng bị bạo hành gia đình; tăng 

cường tuyên truyền, tư vấn thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình trên địa bàn phường. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lực gia 

đình được khám và điều trị, số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên gửi về BCĐ 

phường để tổng hợp. 

9. Các đồng chỉ tổ trưởng Tổ dân phố 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể Phường tuyên truyền 

Nhân dân về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình 

đẳng giới; ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây 

dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.  

-  Phối hợp với các chi Hội cơ sở, theo dõi thông báo, báo cáo với ban chỉ 

đạo kịp thời về các trường hợp bạo hành, bạo lực gia đình trên địa bàn các tổ dân 

phố mình quản lý. 

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 2020 của 

BCĐ phường Quyết Tiến. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể và  

các đồng chí tổ trưởng dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND Phường;  

- Phòng Văn hóa và thông tin Thành phố; 

- Các thành viên BCĐ Phường;  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; 

- Các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố; 

- Lưu VT.               

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Hàng A Vàng  
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