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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

CHỈ THỊ
về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Gia đình là tê bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng
và giáo dục nhân cách con người. Trong mỗi gia đình, các thành viên sống bình đẳng,
yêu thương, đùm bọc lân nhau và không có bạo hành là nên tảng tiên tới một xã hội
phát triển bên vững. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiêu kêt quả đáng ghi
nhận: Nhận thức của cộng đồng, chính quyên và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng
cao, các biện pháp phòng, chống, phê phán, lên án hành vi bạo lực gia đình đã và
đang triển khai ở cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả; số vụ bạo lực gia đình có
xu hướng giảm, nhận thức của người dân đang dần thay đổi theo hướng tích cực và
xuất hiện những tấm gương điển hình trong công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kêt quả đạt được, công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình còn một số hạn chê như: Cán bộ phụ trách công tác gia đình chưa ổn
định, chưa có đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở; kinh phí cho hoạt động
phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chê, chê độ cho người phụ trách công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với sự phát
triển kinh tê - xã hội; bạo lực gia đình đã và đang trở thành một vấn đê xã hội nhức
nhối, phức tạp, tính chất của các vụ bạo lực gia đình ngày càng tinh vi, khó lường,
trong đó có không ít vụ nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong; công tác phối hợp liên
ngành trong xử lý vụ việc bạo lực gia đình còn gặp nhiêu lúng túng; thể chê vê xử lý
người gây bạo lực gia đình chưa đủ sức răn đe do chê tài đối với người có hành vi
gây bạo lực chưa mạnh, chưa xử lý nghiêm, thiên vê giảng giải, phê bình, góp ý; nạn
nhân bạo lực gia đình còn có tâm lý e ngại, xấu hổ, coi bạo lực gia đình là chuyện
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riêng tư, chỉ can thiệp khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bạo lực gia đình đã và đang
ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, an ninh, trật
tự xã hội, gây bất bình trong dư luận xã hội, vi phạm đến quyền con người, danh dự,
nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao
tuổi; làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp, tác động xấu đến môi trường giáo
dục thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của cộng đồng, là nguyên nhân
làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế
- xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gây thiệt hại về
kinh tế của gia đình có bạo lực nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;
Để đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại thành phố
trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1.

Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục thực
hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương
trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân
quận, huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các chủ trương,
chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam, tổ
chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi
phạm pháp luật về gia đình.
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, giáo dục đạo
đức lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phối hợp với cơ quan
có liên quan và cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách
pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt việc tốt,
lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình;
biểu dương những tấm gương sáng điển hình có đóng góp tích cực cho công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Định kỳ hằng năm, tổ chức các hoạt động về
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhân dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh
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phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Thê giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11...
- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác
gia đình, cộng tác viên, tình nguyện viên, thành viên tổ tư vấn, người phụ trách địa
chỉ tin cậy ở cộng đồng; lực lượng hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyêt mâu thuẫn,
tranh chấp giữa thành viên trong gia đình nhằm ngăn ngừa bạo lực gia đình ở cơ sở.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực gia đình.
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện kịp
thời xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, có các biện pháp
can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là những người thường
xuyên tái diễn, phải thực hiện hòa giải, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, hoặc
có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; tiêp tục xét xử lưu động
các vụ án về bạo lực gia đình có tội phạm nghiêm trọng đên đặc biệt nghiêm trọng tại
địa bàn xảy ra vụ việc.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đên gia đình,
các giá trị nhân văn tốt đẹp về mối quan hệ, ứng xử trong gia đình Việt Nam; lồng
ghép kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và giải quyêt mâu thuẫn gia đình, kiên thức về
sức khỏe sinh sản vị thành niên trong chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt
ngoài giờ lên lớp ở các trường trên địa bàn thành phố; chú ý đên các nội dung kiên
thức xây dựng gia đình no ấm, tiên bộ, hạnh phúc, phù hợp trong nội dung chương
trình ở các ngành học, cấp học.
3. Sở Y tê
- Có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tiêp nhận, chăm sóc y tê và thống kê,
báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám chữa bệnh
của Nhà nước, tư nhân theo Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2009
của Bộ Y tê hướng dẫn việc tiêp nhận, chăm sóc y tê và thống kê, báo cáo với người
bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai cho đội ngũ
cộng tác viên dân số lồng ghép một số nội dung liên quan đến công tác gia đình và trẻ
em tại cơ sở.
- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản,
sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bệnh nhân là
nạn nhân bạo lực gia đình.
4.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt
động truyền thông liên quan đến công tác trẻ em, bình đẳng giới, người cao tuổi,
người khuyết tật.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và triển khai giải pháp truyền
thông nâng cao nhận thức cho gia đình và các đối tượng đang điều trị các chất gây
nghiện về kiến thức và kỹ năng ngăn ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình; kết nối và
điều phối dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia
đình.
5. Sở Tư pháp
- Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia
đình trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn, hỗ trợ
tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; lồng ghép kiến thức và kỹ năng hòa giải mâu
thuẫn các mối quan hệ trong gia đình vào nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác hòa
giải ở cơ sở.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đặc
biệt là công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của các thành viên trong gia đình.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ
sở tăng thời lượng, tần suất truyền thông về chính sách, pháp luật và các hoạt động về
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phát huy vai trò báo chí trong phát
hiện, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm
hiệu quả trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
7. Sở Tài chính
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Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn kinh phí triển khai hoạt động
đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố
theo quy định.
8. Công an thành phố
Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo
tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân
bạo lực gia đình; nhân rộng Mô hình "Đội phản ứng nhanh vê phòng, chống bạo lực
gia đình".
9. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ,
quyên, lợi ích hợp pháp nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vê phòng, chống bạo lực
gia đình; thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu báo cáo vê công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình cho cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
quản lý nhà nước vê gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao).
10. Sở Nội vụ
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tham
mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí số lượng,
chức danh, chê độ và chính sách người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị
trấn đảm nhận các công tác, nhiệm vụ thu thập thông tin vê gia đình, phòng, chống
bạo lực gia đình và trẻ em ở cơ sở, đảm bảo mỗi phường, xã, thị trấn đêu có nhân sự
phụ trách.
11. Đê nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vê công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình; tiêp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân
đoàn kêt xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện giám sát và phản
biện xã hội các nội dung liên quan vê công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình trên địa bàn thành phố.
12. Đê nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Tiêp tục nâng chất lượng các mô hình, hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc,
bên vững gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", Đê
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án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027". Tổ chức tập huấn tiền hôn
nhân, truyền thông giáo dục, cung cấp kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho các
thành viên gia đình trẻ, các cặp đôi tiền hôn nhân, nữ công nhân, lao động khu lưu trú
- nhà trọ. Phát huy hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ xây
dựng gia đình hạnh phúc tại các quận-huyện, phường-xã. Nâng chất lượng hoạt động
Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, tổ tư vấn pháp lý miễn phí, Trung tâm
Công tác xã hội Ánh Dương, tổ tư vấn cộng đồng...nhằm hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ nạn
nhân bạo lực gia đình.
13. Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực
hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác
gia đình; nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình, triển khai kịp thời và có giải
pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương.
- Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển
khai xây dựng đội ngũ cộng tác viên phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em ở
cơ sở.
- Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trực tiếp chịu trách
nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trên
địa bàn.
- Hằng năm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện và cấp xã. Đưa nội dung công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương để chỉ đạo thực hiện.
- Tăng cường công tác truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình phòng,
chống bạo lực gia đình và các mô hình khác về gia đình.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tổ chức,
cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia
đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc,
đóng góp lớn trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
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Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên. Hằng năm, báo
cáo kêt quả thực hiện Chỉ thị trước ngày 15 tháng 11 về Sở Văn hóa và Thể thao để
tổng hợp báo cáo Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

