
    UBND HUYỆN CAO LỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH                             Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
      Số:249/KH-BCĐ                              Cao Lộc, ngày 10  tháng 9 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 
trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2018 

 
      

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL ngày 21/8/2018 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về tổ chức tập huấn Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng 
Sơn năm 2018; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 07/02/2018 của Ban Chỉ đạo công tác 
gia đình huyện về hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018, Ban Chỉ đạo Công tác gia 
đình huyện Cao Lộc xây dựng kế hoạch tập huấn Mô hình phòng chống bạo lực gia 
đình trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU    

 1. Mục đích 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về gia đình, công tác gia đình. 

- Hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ, nhân dân trực tiếp tham gia mô 
hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 2. Yêu cầu 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện và bố trí đúng thành phần tham 
gia lớp tập huấn đầy đủ theo kế hoạch. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian 

- Thời gian tập huấn 01 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 26/9/2018 (Thứ 4) 

 2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Cao Lộc.  

3. Đối tượng tập huấn 

- Cấp huyện: 01 lãnh đạo, 01 chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin phụ 
trách công tác gia đình;  

- Cấp xã:  

+ Đại diện Ban Chỉ đạo mô hình phòng chống bạo lực gia đình: 01 người. 

+ Công chức Văn hóa - Xã hội: 01 người. 

+ Mỗi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững cử 01 người tham gia. 

+ Mỗi Nhóm phòng chống bạo lực gia đình cử 01 người tham gia. 



 2

 (Thành phần ở xã và các Câu lạc bộ, Nhóm Phòng chống bạo lực gia đình đề 
nghị UBND xã, thị trấn mời giúp).  

 III. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

Chuyên đề 1: Những kiến thức cơ bản về gia đình, quan điểm của Đảng, Nhà 
nước về gia đình, công tác gia đình. 

Chuyên đề 2: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan. 

Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL  ngày 
29/12/2017 quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống 
bạo lực gia đình. 

Chuyên đề 4: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của mô hình: Cách thức sinh 
hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (các hình thức sinh hoạt, nội dung, chủ 
đề sinh hoạt); Hoạt động của nhóm phòng, chống bạo lực gia đình gắn với nhiệm vụ 
Tổ hòa giải. 

IV. BÁO CÁO VIÊN: Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức tập huấn chi từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2018 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
được hỗ trợ tiền ăn và xăng xe, học viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực 
hiện theo quy định hiện hành. (Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức tập huấn mô hình phòng chống 
bạo lực gia đình. 

- Mời các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn, mời các thành phần tham gia tập 
huấn theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch chuẩn bị Hội trường trang trí, khánh tiết tăng âm loa đài. 

2. UBND các xã, thị trấn có mô hình Phòng chống bạo lực gia đình 

 Gồm (thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng, xã Hợp Thành, Gia Cát, Yên 
Trạch,  Hồng Phong, Thanh Lòa, Bình Trung, Thạch Đạn, Thụy Hùng, Tân Liên, 
Xuân Long, Cao Lâu, Hòa Cư, Hải Yến, Xuất Lễ) 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nêu trên quan tâm bố trí cử đúng đối 
tượng tham gia lớp tập huấn đầy đủ theo kế hoạch, lập danh sách học viên tham gia 
tập huấn gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 
công tác gia đình huyện) trước ngày 17/9/2018 để tổng hợp báo cáo cấp trên theo 
quy định.  
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Hình thức gửi danh sách bằng văn bản và gửi kèm thư điện tử về địa chỉ: 
pvhttcaoloc@gmail.com). Điện thoại: 02053 861 452. 

 Trên đây là Kế hoạch tập huấn Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 
2018 của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Cao Lộc./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở VHTTDL;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- BCĐ công tác gia đình huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 
- Lưu: VT,VHTT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
                   Liễu Văn Chiến 
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