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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:    893/KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            An Giang, ngày 04  tháng  04  năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia  

về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 01/4/2019 của Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình về thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2019”, Sở Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống bạo 

lực gia đình trong ngành Y tế với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao nhận thức của cán bộ y tế trong 

tỉnh về giá trị các mối quan hệ trong gia đình, phát huy truyền thống văn hóa tốt 

đẹp của gia đình Việt Nam; từ đó, góp phần ngăn chặn và giảm số vụ bạo lực gia 

đình trong tỉnh nói chung và trong ngành Y tế nói riêng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức quản lý của chính quyền, cấp ủy 

Đảng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ban Giám đốc, Cấp ủy Đảng các 

đơn vị y tế trong tỉnh về công tác phòng, chống bạo lực gia đình;  

- Lồng ghép mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch hoạt 

động hàng năm của đơn vị; 

- Duy trì và nhân rộng mô hình thực hiện tốt về phòng, chống bạo lực gia 

đình; chỉ đạo khoa, phòng, đoàn thể các đơn vị y tế trong tỉnh hỗ trợ, chăm sóc ban 

đầu cho người dân, tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống 

kê, báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Cử cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực làm công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận 

thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

- Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản liên quan về phòng, chống bạo 

lực gia đình và các văn bản liên quan về gia đình nhân kỷ niệm 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 và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11; 
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- Giáo dục kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng xây 

dựng gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam 

cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước khi kết hôn;  

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục và 

tự giáo dục về gia đình; tích cực phát hiện, phản ánh kịp thời, phê phán những biểu 

hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, xác minh và quản lý các đối tượng có 

nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người 

chuẩn bị kết hôn...trong ngành Y tế. Qua đó, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, 

tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trong gia đình. 

3. Công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình tại đơn vị; 

- Công đoàn và Đoàn thanh niên tại đơn vị tổ chức hoặc kết hợp với các đơn 

vị chuyên môn cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho 

nạn nhân bạo lực gia đình. Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc chăm 

sóc y tế ban đầu cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theo khả năng và điều kiện thực 

tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân trong thời gian không quá 01 ngày. 

4. Công tác can thiệp, xử lý vi phạm trong các vụ việc bạo lực gia đình 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn để kịp thời 

nắm bắt thông tin vụ việc bạo lực gia đình;  

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình; phối hợp xử lý góp ý, phê 

bình, áp dụng biện pháp giáo dục tại đơn vị. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Các đơn vị triển khai kế hoạch hoạt động công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình theo tình hình thực tế của đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu 

xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động gắn với các sự kiện của 

ngành, địa phương. 

- Thực hiện theo Thông tư 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người 

bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện thống kê, 

báo cáo số liệu các trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình trước ngày 30/11/2019 về 

Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế bằng văn bản và email (hanhytdpag@gmail.com) để 

tổng hợp. 

 

mailto:hanhytdpag@gmail.com
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IV. KINH PHÍ 

Thực hiện việc triển khai trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế để tham mưu Ban 

Giám đốc Sở Y tế xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

                         

 
Nơi nhận: 

- BCĐ công tác gia đình tỉnh (để biết); 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu:VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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