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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lai Châu; Quyết định số 

26/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2015 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc ban 

hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lai Châu.  

Ban Chỉ đạo công tác gia đình (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh xây 

dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện tốt các 

quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

gia đình. 

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác 

gia đình, tạo sự quan tâm tích cực của các cấp, các ngành và sự tham gia của đông 

đảo các gia đình trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh 

vực công tác gia đình. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có 

sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ; gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia 

đình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình tỉnh được trích từ nguồn kinh phí cấp cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh 

Lai Châu năm 2023. 

Kinh phí của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lồng ghép trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) 
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- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai, thực hiện các hoạt động công tác gia đình; Chủ trì phối hợp với các thành 

viên Ban Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa 

đổi); triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch, Chiến lược, Đề án và 

các văn bản thuộc lĩnh vực công tác gia đình. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng 

dẫn Ban chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai 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. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn 

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác gia đình 

cho các xã, phường, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ 

đạo các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực công tác gia đình 

năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai 

công tác gia đình năm 2024. 

- Xây dựng 02 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện 

Phong Thổ và Sìn Hồ. 

2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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; chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin phối hợp triển khai các nội dung về phòng, chống bạo lực gia 

đình, xây dựng, 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 quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia 
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phòng chống, bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy 

giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát 

triển bền vững. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

4. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh và các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).  

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên đối với công tác trợ giúp pháp lý 

cho nạn nhân bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính; lồng ghép công tác tuyên 

truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên và các tổ hòa 

giải cơ sở nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình. 

- Tổng hợp báo cáo số vụ hòa giải tranh chấp giữa các thành viên trong gia 

đình, kết hôn trên địa bàn toàn tỉnh gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lồng ghép kiến 

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

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

- Lồng ghép triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi 

quản lý về Luật phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

6. Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh và các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên 

quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đội 

ngũ cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng. Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu 

việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Hướng dẫn các cơ sở 

bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ 
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các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em. 

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

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới. 

-  Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung 

khác trong kế hoạch 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp hướng 

dẫn các cơ quan truyền thông 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 (sửa đổi), Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh 

Dân số, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải trên phương tiện thông tin đại 

chúng các tin, bài, ảnh, phóng sự về gương điển hình tiên tiến trong công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc... 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

8. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 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. 

- Tổng hợp báo cáo số vụ bạo lực gia đình bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung khác trong kế hoạch. 

9. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống y 

tế từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các ngành chức năng của địa phương khám và 

điều trị cho các đối tượng bị bạo hành gia đình; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y 

tế cơ sở đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình; tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình trên địa bàn tỉnh. 
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- Thực hiện tổng hợp, báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lực gia 

đình được khám và điều trị, số vụ hôn nhân cận huyết thống, số cặp vợ chồng sinh 

con thứ 3 trở lên gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các 

nội dung khác trong kế hoạch. 

10. Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội 

Người cao tuổi tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài chính 

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt 

động công tác gia đình phù hợp với chức năng và nhiệm vụ quyền hạn Ban Chỉ đạo 

đã phân công  tại Quyết định số 26/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2015 của Ban Chỉ đạo 

công tác gia đình tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo công tác gia đình tỉnh Lai Châu, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 11. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thành phố 

  Xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn 

huyện, thành phố. Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cùng cấp phối hợp 

triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch đề ra. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 2023 của 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 

2024 (trước ngày 30/11/2023) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch./.  

 

 Nơi nhận:                                                                                    

- Đ/c Tống Thanh Hải - PCT. TT UBND 

tỉnh - Trưởng BCĐ tỉnh (B/c);  

- Vụ Gia đình - BVHTTDL (B/c); 

- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh;                                                                                         

- Trưởng BCĐ các huyện, thành phố;                                                    
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, QLVH&GĐ. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
PGĐ. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Trần Mạnh Hùng 
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PHỤ BIỂU 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BCĐ, ngày      tháng     năm 2023 

 của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Lai Châu) 

 

 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

1 

Triển khai thực hiện có hiệu 

quả các Kế hoạch,Chiến lược, 

Đề án và các văn bản về công 

tác gia đình 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Cả năm 

2 

Hướng dẫn Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố triển khai 

các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 

công tác gia đình năm 2023 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh 
Tháng 2 

3 

Tham mưu ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện công tác gia đình trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh 
Cả năm 

4 
Triển khai các hoạt động tuyên 

truyền về công tác gia đình 

Các cơ quan 

thành viên BCĐ 

tỉnh 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh; 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Cả năm 

5 

Hướng dẫn nhân rộng và duy 

trì hoạt động của các mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình 

đã được thành lập 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

BCĐ các huyện, 

thành phố 
Cả năm 

6 

Tiếp tục thực hiện các chương 

trình phối hợp thực hiện công 

tác gia đình giữa các thành viên 

trong Ban Chỉ đạo 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh 
Cả năm 

7 
Tổ chức hoạt động hưởng ứng 

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3  

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Tháng 3 



7 

 

 

8 

Xây dựng 02 Mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình tại 

huyện Phong Thổ và Sìn Hồ 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

BCĐ huyện Sìn Hồ 

và Phong Thổ 

Tháng 3, 

4 

9 

Tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Tháng phòng, chống bạo lực 

gia đình; Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Tháng 6 

11 

Triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

25/11 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Tháng 

11 

12 

Triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Tháng 

11,12 

13 

Tổng hợp Báo cáo theo nội 

dung chuyên đề, Báo cáo năm 

về công tác gia đình 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

BCĐ các huyện, 

thành phố 

Tháng 

11,12 

14 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch 

triển khai công tác gia đình 

năm 2024 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

Tháng 

12 

15 

Họp tổng kết hoạt động của 

BCĐ công tác gia đình năm 

2023, triển khai nhiệm vụ năm 

2024 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các cơ quan thành 

viên BCĐ cấp tỉnh, 

Tháng 

12 
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