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KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống Bạo lực gia đình  
 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 
năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (viết tắt là Luật), UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nội dung tổng kết thi hành Luật thuộc trách nhiệm của địa 
phương theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 10 năm thi hành Luật từ cấp tỉnh 
đến cơ sở tại tỉnh Lạng Sơn, đề xuất các giải pháp triển khai thi hành và những 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 
bạo lực gia đình, đảm bảo sự thống nhất, khả thi trong hệ thống văn bản pháp luật 
từ Trung ương đến địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên 
phạm vi toàn tỉnh, từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm đúng nội 
dung, mục đích, tiến độ đề ra. 

- Phân công nhiệm vụ hợp lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết. 

II. PHẠM VI, HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Phạm vi 

- Đánh giá việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành tính từ khi Luật có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018; 

- Đánh giá công tác triển khai thi hành và những tác động của các văn bản 
quy định, hướng dẫn thi hành đang được thực hiện tại các sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh và các huyện, thành phố. 

2. Hình thức tổng kết 

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn có 
hình thức tổ chức tổng kết cho phù hợp. 



2 

 

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật; 
Các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 
Luật gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 
công tác gia đình tỉnh để tổng hợp, phục vụ Hội nghị tổng kết. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung 

- Tổng kết tình hình triển khai thi hành Luật, trong đó tập trung vào các nội 
dung chính: Việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tình hình 
quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đánh giá công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công 
tác gia đình; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống 
bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật thuộc phạm vi, lĩnh 
vực phụ trách, trong đó tập trung vào các nội dung: Ban hành các quy định, hướng 
dẫn triển khai và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình của 
từng lĩnh vực. 

- Nêu ra những hạn chế, vướng mắc giữa quy định của Luật và việc thực thi 
trong thực tế, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của 
những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện 
phòng, chống bạo lực gia đình cần được điều chỉnh. 

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống bạo 
lực gia đình và tổ chức thực hiện Luật. 

2. Thời gian tổng kết 

2.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây 
dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp, gửi file điện tử về địa chỉ: 
phonggiadinh.ls@gmail.com). 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật để phục vụ Hội nghị 
tổng kết cấp tỉnh; tiếp thu ý kiến tại Hội nghị tổng kết để hoàn thiện báo cáo, trình 
UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2.2. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh 

UBND tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tháng 7/2018. Thời gian 
cụ thể sẽ thông báo sau. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh chi từ nguồn sự nghiệp gia đình 
năm 2018 cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt 
động tổng kết Luật trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: 

- Ban hành đề cương hướng dẫn, gửi các sở, ngành, địa phương và cơ quan 
liên quan tổ chức tổng kết thi hành Luật và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi 
hành Luật. 

- Xây dựng và ban hành Chương chi tiết tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm 
thi hành Luật. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật. 

- Xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật trình UBND tỉnh ban 
hành. 

2. Sở Y tế 

- Kết quả phòng, chống bạo lực gia đình của ngành y tế (hoạt động hỗ trợ, 
chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, cơ sở chữa bệnh; hướng 
dẫn báo cáo thống kê các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình; thực 
thi chính sách bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bạo lực gia đình). 

- Đánh giá trách nhiệm của ngành theo quy định của Luật, làm rõ những khó 
khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống 
bạo lực gia đình vào các Chương trình xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

- Đánh giá kết quả việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các 
cơ sở bảo trợ xã hội. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đánh giá công tác chỉ đạo, lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia 
đình vào các Chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành 
học, cấp học; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

- Đánh giá kết quả lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình trong 
nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đánh giá kết quả chỉ đạo của Sở đối với các cơ quan thông tin đại chúng 
trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả về công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 
truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình (trong đó nêu rõ việc bảo đảm 
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thông tin kịp thời, chính xác và đảm bảo bí mật cá nhân của nạn nhân bạo lực gia 
đình trong công tác thông tin, tuyên truyền); những đề xuất, kiến nghị. 

6. Sở Tài chính 

Đánh giá tình hình bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia 
đình trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Tư pháp 

- Đánh giá công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm triển khai Luật  
phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tình hình hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình theo hệ thống của ngành tư pháp; tổng hợp đánh giá tình hình hỗ trợ pháp lý 
cho nạn nhân bạo lực gia đình; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành 
trong thi hành Luật; những đề xuất, kiến nghị. 

8. Công an tỉnh 

- Đánh giá công tác hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện; 
thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai; những thuận lợi, 
khó khăn, vướng mắc của ngành trong thi hành Luật; những đề xuất, kiến nghị. 

- Thống kê số lượng vụ việc về bạo lực gia đình được cơ quan thụ lý, giải 
quyết (trong đó nêu rõ số vụ phải tiến hành xử lý hình sự). 

9. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

- Đánh giá vai trò của Tòa án nhân dân trong việc chủ trì, phối hợp với cơ 
quan, tổ chức có liên quan thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân 
bạo lực gia đình; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

- Thống kê số vụ án hôn nhân và gia đình có nguyên nhân do bạo lực gia 
đình được thụ lý và được xét xử (nêu rõ những vụ án ly hôn do bạo lực gia đình; 
những vụ án bạo lực gia đình kể từ khi Luật được ban hành đến nay). 

- Đánh giá kết quả áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa 
án nhân dân. 

10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

- Đánh giá vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật liên quan đến các vụ án bạo lực gia đình (bao gồm cả án dân sự và án 
hình sự). 

- Thống kê những vụ án bạo lực gia đình do ngành kiểm sát đã tham gia 
kiểm sát từ năm 2008 đến nay. 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của ngành trong thi hành 
Luật; những đề xuất, kiến nghị. 
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11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ 
chức thành viên 

- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên 
hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn 
nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã 
hội khác; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị. 

- Đánh giá về những kiến nghị với cơ quan nhà nước có liên quan để thực 
hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng 
giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; kết quả tham gia 
phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia 
đình; đánh giá kết quả cơ quan nhà nước thực hiện những kiến nghị đó. 

- Đánh giá về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành 
viên trong việc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật. 

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên 
hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn 
nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã 
hội khác; những thuận lợi, khó khăn, vướng, đề xuất, kiến nghị. 

- Đánh giá về những kiến nghị của Hội liên hiệp Phụ nữ với cơ quan nhà 
nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn 
nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã 
hội khác; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn 
nhân bạo lực gia đình và đánh giá kết quả cơ quan nhà nước thực hiện những kiến 
nghị đó. 

- Đánh giá vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tham gia giám sát 
việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

- Đánh giá công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm triển khai Luật; 
những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

- Đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo 
lực gia đình cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành, lĩnh 
vực quản lý. 
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14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Đánh giá công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm triển khai Luật 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

- Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp, bảo vệ, hỗ trợ trong phòng, 
chống bạo lực gia đình đã được áp dụng và kết quả đạt được. 

- Đánh giá kết quả thực thi chính sách đối với người tham gia phòng, chống 
bạo lực gia đình. 

- Đánh giá tình hình bố trí kinh phí hằng năm và nguồn nhân lực của địa 
phương thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình (cần so sánh kinh phí và 
nguồn nhân lực lĩnh vực gia đình với các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch tại 
địa phương từ năm 2008 đến nay). 

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đánh giá tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến tình 
hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. 

- Đánh giá khách quan thực trạng tình hình bạo lực gia đình tại địa phương, 
nguyên nhân, hậu quả. 

- Làm rõ những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác liên quan; những đề xuất, kiến nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực 
gia đình của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch để được hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 Nơi nhận : 
- Bộ VHTTDL (Vụ Gia đình);  
- Thường trực Tỉnh ủy;             (BC) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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