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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Căn cứ Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy
định về công tác gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng
chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Văn bản số
4549/BVHTTDL-GĐ ngày 07/12/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về
việc triển khai nhiệm vụ Phòng chống bạo lực gia đình năm 2021; Theo đề nghị
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ
thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công
tác phòng, chống bạo lực gia đình; Văn bản số 4549/BVHTTDL-GĐ ngày
07/12/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; Chiến lược phát triển gia đình tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày
16/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình,…;
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các
thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây
dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh;
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc,
phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các
tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc;
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
tại khu dân cư, trong hệ thống trường học; hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình
trên địa bàn tỉnh;
- Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy
hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và
các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình trong năm 2021.
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2. Yêu cầu
Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị
xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các hoạt
động về công tác gia đình nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế
hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tổ chức Chương trình truyền thông cấp tỉnh về Ngày gia đình Việt Nam.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Nội dung: Tổ chức cho cán bộ công chức các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ
công chức các huyện, thị, thành phố; đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự
Chương trình truyền thông phát động và truyền tải thông điệp xây dựng Gia đình
ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc nhân 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 6 năm 2021.
1.2. Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức văn hóa ứng xử trong gia đình tỉnh
Thanh Hóa năm 2021, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung: Tổ chức cho các gia đình khối sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh và
các gia đình thuộc khối huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội thi cấp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2021.
1.3. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Nội dung: Tổ chức Lễ phát động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình tại 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Thời gian tổ chức lễ phát động: Quý I năm 2021.
2. Nhiệm vụ thường xuyên
2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông về gia đình
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo đài
Trung ương và địa phương; các huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ
thống Đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công
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tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; đưa tin, bài phản ánh, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có
đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời phê phán
các hiện tượng, tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn tỉnh
- Thời gian thực hiện: Cả năm
2.2. Tổ chức Hội nghị tôn vinh Gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung: Lựa chọn các gia đình văn hoá tiêu biểu để tôn vinh khen
thưởng (có 05 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hoá; gia đình nhiều thế hệ
song sống hoà thuận đoàn kết; làm kinh tế giỏi, con cái thành đạt; tham gia tốt các
hoạt động cộng đồng tại địa phương).
- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2021.
2.3. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức
lối sống trong gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình tại các trường THPT trên
địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành liên quan;
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.4. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc
(20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ
nữ (25/11).
a) Xây dựng tiểu phẩm truyền thông tuyên truyền về truyền thống văn hoá
gia đình phát sóng trên kênh TTV.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị
xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
b) Tổ chức sự kiện truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc vì một
tương lai tốt đẹp hơn” tại cộng đồng.
- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
c) Xây dựng tin, bài về công tác gia đình trên trang tin của ngành y tế; in
treo băng zôn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động
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quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tại 27 Bệnh viện Đa khoa và Trung
tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,
thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
d) Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về
phòng, chống bạo lực gia đình.
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
e) Tổ chức hoạt động truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên
quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
f) Tổ chức mít tinh, ra quân tuyên truyền cổ động hưởng ứng Ngày Gia
đình Việt Nam 28 tháng 6; phòng, chống bạo lực gia trong đoàn viên thanh niên
năm 2021.
- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Thanh Hóa; 27 huyện, thị, thành đoàn triển
khai thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2021.
g) Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật,
chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình cho hội viên, nông dân; đặc biệt là nam nông
dân trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2.5. Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình hỗ trợ công tác phòng,
chống bạo lực gia đình tại cơ sở (Văn bản số 5210/UBND-VX ngày 28/4/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh).
a) Xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia
đình: Nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân
bạo lực gia đình.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
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b) Xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh
tại cộng đồng.
- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung: Xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng
nhằm giảm thiểu tác hại của bạo lực ngay từ cấp cộng đồng qua việc cung cấp
dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bạo lực bao gồm: Tạm lánh, chăm sóc y tế,
tư vấn/tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ chuyển tuyến (khi cần
thiết). Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, ngừa và ứng phó với bạo
lực trên cơ sở giới ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu người dân.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.6. Đưa kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo
đức lối sống trong gia đình giảng dạy trong các cấp học phổ thông (Văn bản số
5210/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các sở, ngành, đơn vị
liên quan; các huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung:Nghiên cứu; kiến thức kỹ năng về văn hóa ứng xử, vấn đê về
đạo đức lối sống trong gia đình để giảng dạy ngoại khóa cho học sinh các trường
phổ thông trên địa bàn; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ
chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về đạo đức lối sống, văn hóa ứng
xử, bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.7. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (Văn bản số
5210/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; UBND các
huyện, thị xã, thành phố.
- Nội dung: Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tập gấp
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về gia đình công tác phòng, chống bạo lực gia
đình, giáo dục đạo đức lối sống, tiêu chí ứng xử trong gia đình... phát hành tới các
địa phương, các xã, phường, thị trấn, CLB gia đình hạnh phúc và các cơ sở giáo
dục trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao
nhận thức của cộng đồng, đặc biệt học sinh trong xây dựng gia đình bình đẳng,
tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, giảm
thiểu tình trạng bạo lực gia đình.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2.8. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
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a) Tập huấn thí điểm cho nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn
về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực
gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.
b) Tổ chức tập huấn tuyên truyền về công tác gia đình cho cán bộ Hội Cựu
chiến binh các cấp.
- Cơ quan chủ trì: Hội Cựu chiến binh tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Các sở ngành liên
quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
c) Tổ chức tập huấn cho thành viên ban vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ, chiến
sĩ làm công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực
gia đình.
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các ngành cấp tỉnh có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
d) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về nội dung giáo dục đời sống
trong gia đình; văn hoá ứng xử trong trường học cho công chức các phòng giáo
dục và đào tạo, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các sở, ngành, đơn
vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
e) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho Mô hình địa chỉ tin cậy tại
cộng đồng.
- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
f) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, chủ nhiệm, phó chủ
nhiệm các CLB tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực
gia đình.
- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Thanh Hóa.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2021.
g) Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân
về giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi, các kỹ năng vận động, tư vấn người
gây bạo lực gia đình tại cộng đồng.
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- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2.9. Xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với giáo dục rèn luyện nhân cách của
các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ. Trên cơ sở đó, xây dựng, quảng
bá hình ảnh con người Thanh Hóa trong nước và quốc tế (Theo Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành
quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu).
- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, đoàn thể liên quan;
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.10. Sưu tầm, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình cấp phát
cho Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (Công văn số 4549/BVHTTDL-GĐ ngày
07/12/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.11. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực gia đình trong đó có
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định quy phạm khuyến khích
phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.12. Tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành
động và Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trong hệ thống MTTQ các cấp trong
tỉnh năm 2021.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
- Cơ quan phối hợp: Mặt trận tổ quốc cấp huyện và các tổ chức thành viên.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.
2.13. Kiểm tra giám sát việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo
đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh tại
6 huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị
xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý I và III năm 2021.
2.14. Tổ chức kiểm tra liên ngành về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện
nhiệm vụ công tác gia đình tại các địa phương.
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- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình
các cấp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2021.
2.15. Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình; Xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo
lực gia đình nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả
nạn nhân bạo lực gia đình tại địa phương.
- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các sở, ngành và
đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lấy từ nguồn chi cho hoạt
động về công tác gia đình cấp cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Quyết định
số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 về việc giao dự toán thu NSNN trên địa
bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.
2. Các nhiệm vụ khác, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ nội dung kế
hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021, chủ động cân đối nguồn kinh phí,
lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nguồn kinh phí được giao tại Quyết
định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 về việc giao dự toán thu NSNN trên
địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.
3. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch,
bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác gia đình theo phân cấp ngân sách hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài
chính; Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh có
liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực
gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch đã đề ra.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 01/7) và năm (trước ngày
01/12) về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo
cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các tổ chức thành viên căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên, báo cáo viên và nhân dân, nhất là nam giới thực hiện tốt công
tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho công
tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế
hoạch hàng năm của địa phương.
4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện các
nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc có liên
quan; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Kế
hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc
hoặc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung; các ngành, đơn vị, địa phương có thông tin
kịp thời, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu trình cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

