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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Thc 1Ip — Tir do — HinIi phüc

/KH-UBND

Ci'a Ló, ngày

,2 tháng4 nàm 2021

KE HOACH
Thiyc hen Chirong trinh Phông ngà'a Va Ii'ng phó vói bo hrc
trên co sr gi&i giai doin 2021 - 2025 trên dla bàn thj xä
Thirc hin Kê hoch s 139/KH-UBND ngày 22/3/2021 cüa UBND tinh
Ngh An v vic Chuong trInh Phông ngira và 1rng phó vi bto 1rc trên co so'
gio'i giai dotn 2021 — 2025 trên da bàn tinh Ngh An, Uy ban nhân dan thj xã
ban hành K hoach trin khai thu'c hiên nhu' sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch
Trin khai thxc hin thng nht, dng bô, hiu qua các hott dng phOng
ngra và irng phó vâi bo 1irc trên Co so' giôi tti các phông, ban, ngành và UBND
các phu?ng nhm dt duc các rnic tiêu cüa Chu'ong trInh PhOng ngü'a và o'ng
phó vo'i bo lirc trén co so' giói giai don 2021 - 2025 du'çcc phé duyt ti Quyt
djnh s 2232/QD-TTg ngày 28/12/2020 cüa Thu tu'o'ng ChInh phü.
2. Yêu cIu
Xác djnh du'çc cii the ni dung Cong viêc, tin d, trách nhim chü trI Va
pMi hap thuc hin cüa các phông, ban, ngành có lien quan trong vic triên khai
thuc hin, nhm dam bâo tInh lien tuc, lien kt, hiêu qua giü'a các nhim v11, hoit
d5ng cüa Kê hoich.
II. MC TIEU
1. Mite tiêu tong quát:
Tip tic thrc hin có hiu qua cong tác phOng ngira và üng phó vo'i bto 1irc
trên co so' giói, ngãn chn six gia tang cüa tinh trtng nay thông qua vic nâng cao
nhn thi,'rc ci:ia các tng Rip nhân dan và phát trin, tang cu'o'ng khá näng dáp ñ'ng
cüa các ca so' cung cp djch vii phOng ng1a, iirng phó vO'i bo 1irc trên co so' giôi.
2. MUC tiêu cu th dn nàm 2025:
a. Tôi thiu 60% nguo'i bj bao 1irc trên co so' gio'i tIm kiêrn sir trçi giñp tü co
quan cung cp djch vii.
b. 100% tru'O'ng hcip có nhu cu trçc gii1p ye bçto lu'c trên co sO' gio'i duc trG
giüp bang các hInh tho'c xü' 1 khác nhau.
III. NO! DUNG THU'C HIN:
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1. Truyn thông nãng cao nhn thuI'c, trách nhim ye phông ngfra và
1mg phó vói bo hmc trên co so' gi&i bng các hInh thfrc da dng, phñ hqp v&i
nhóm dôi tu'Q'ng
- To chtrc các hot dng truyn thông nhm tang cu'ng trách nhim cüa
các cap üy Dãng, chInh quyên, ban, ngành, doàn the trong phông ngra, ng phó
vâi bao Ftrc trên co so giOi nhu: tpa dam, hi thão, tp huân,
- T chrc các hot dng truyn thông nâng cao nhn thirc cho nguOi dan
trong cong dông thông qua các hInh thOc nhu: hi thi kiên thiiirc, k nãng, tranh
biên, giao km ngh thuât, truyên thông trên các phuong tin thông tin dai chrng,
ming xã hOi, các hoit dng the thao, van ngh quân chitng...
- Các hot dng truyn thông nhm thay di hành vi cOa nguOi bj bio
l?c/có nguy co bj bio 1rc, ngu0i gay bo 1irc/có nguy co gay bo 1irc dê trang bj
các kiên thtrc, k9 näng can thiêt, nhu: hi tháo, toa darn, tp huân, hi thi kiên
thOc, k5 näng, thão lun nhóm, tu van h tr cá nhân trirc tiêp hoc gián tiêp
- Tang cu0ng cong tác truyn thông, phông ngra thông qua các hot dng
tuyên truyên trirc tiêp ti cong dông, các hot dng tuyên truyên mang tInh tuang
tác cao... chñ tr9ng nhóm có nguy Co cao nhu h9c sinh, sinh viên, nguO'i lao dng
chua có vic lam, nü thanh, thiêu niên.
- Xây dirng rnng luó'i ngui có ãnh huó'ng trong xã hi d truyn tãi thông
dip ye phông ngIia vâ irng phó v0i bo lrc trén Co sO gi0i; biêu duong, ton vinh
nhttng tam guong tiêu biêu trong cOng tác phOng ng0a, Ong phó vOi bto lirc trên
co sO' giOi.
2. Duy trI, nhãn ring và nâng cao hiu qua các mô hlnh, co' s& cung
cap d1ch vii phOng ngñ'a, ting phó vó'i bio lirc trên co' sO' giói
Duy trI, nhân rng vâ nâng cao hiu qua các mô hInh phông ngüa, Ong phó
vOi bio luc trên co sO giOi dã dugc triên khai trong giai doin 2016-2020, bao
gôm: mô hInh dja chi tin cy - nhà tm lánh 0 cong dOng; mô hInh trung tam cung
cap djch vi phông ngra và Ong phó v0i bo lirc trên co sO' giOi; mô hInh TruOng
h9c an toàn, than thiên, không bao 1irc.
- Thuc hiên thI dim môt s mô hinh mOi nhu: rnO hInh H trG sinh kê Va
tir chü ye mt tài chInh cho phi nü' khuyêt tt, phii nr thuc các h nghèo, cn
nghèo; mô hInh Câu ltc b phông, chông bto lirc vO'i phi nü va tré em gái khuyêt
tat; mô hInh phông, chông quay rôi tInh dc 0 noi lam vic;...
3. Tang duO'ng kiêm tra, giám sat, dánh giá cOa các co' quan, to chti'c,
cá nhân trong cong tác phOng ngñ'a và ñ'ng phó vó'i bo hyc trên co' sO' gi&i
- T chirc kim tra, giám sat các hoit dng phông ngiira vã rng phó v0i bo
1irc trén co sO' gi0i djnh k hoc dt xuât v0i sir tharn gia ciia các phông, ban,
ngành cO chrc näng lien quan.
- Lông ghép cong tác kim tra v phông ngO'a, Ong phó vOi bo Fyc trên co
sO' giOi trong triên khai nhim vii chuyên mon có lien quan cüa các phông, ban,
ngành cap thj.
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- Kiêm tra, xác rninh khi có thông tin ye vu vic bo 1rc trên co s& gii xày
ra trong phm vi co quan, to chc, dja phirng và kiên ngh co' quan có thâm
quyên lien quan trong xir 1 vi phtm pháp 1ut dôi vó'i ngu'i gay bo 1rc và bão
v, ho trp' n?n nhân.
4. HUy ding ngun lu'c cüa các do'n vj, doanh nghip, to chui'c trong
phông ngña, frng phó vó'i bo lt,i'c trên CO' SO' gió'i.
EMy mmnh vic huy dng ngun lirc d trin khai K hotch, tang cu'?ing xã
hôi hóa các hoat dông truyên thông và ho trg nin nhân bj xârn hi, bj bo 1rc, b
mua ban, phu n và tré em có hoàn cânh khó khàn.
IV. TO CHI1C THçC HIEN
1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh vã Xã hi:
- Chü trI, phi hçp các phOng, ban, ngành, dan vj có lien quan và UBNID
các phuè'ng tO chirc thirc hin các hot dng trong Kê hoch.
- Tang cuô'ng phOi hgp lien ngành trong triên khai, thuc hiên K hoach;
tOng hçip kêt qua thirc hin, báo cáo So Lao dng - TB&XH theo quy djnh.
2. Phông Tài ehInli-Kê hoch:
Tham mu'u UBND thj xä dam báo kinh phi thirc hin K hotch cho các
phông, ban, ngành và UBND các phuOng trên dja bàn thj xã theo phân cp cüa
Lut Ngân sách Nhà nu'Oc và cac van bàn hithng dn thi hânh.
3. Phông Y tê:
Tiêp tiic chi dio, huOng dn các co sO khám, ch1ra bnh v vic tip nhn,
chäm soc y t di vOi nguOi bnh là nin nhân bao 1ixc gia dInh, bio hrc trên co sO
giOi tti co' sO khám, chü'a bnh.
4. Phông Van hóa-Thông tin:
- Th?c hin lng ghép các ni dung tuyên truyn ye bInh ding giOi trong
triên khai cong tác gia dInh, phOng chng bo hxc gia dInh và tuyen truyn giáo
diic dto dOe, li sng trong gia dInh.
- Chi do, huOng dn UBND cac phumg thirc hin các ni dung, hoat dng
v phOng ngOa và Ong phó vó'i bto 1irc trên co sO giOi trong các chin dch truyên
thông huO'ng Ong "tháng hành dng quc gia v phOng, chng bo 1rc gia dInh"
vào tháng 6, Ngày Quc t xóa bO bto 1irc di vOi ph nI và tré em gái 25/11,
Ngày Quc t hnh phOc 20/3 hang närn...
5. Phông Giáo dye và Dão to:
TIch circ triên khai các giái pháp dé dam báo rnOi tru'Ong giáo dc an toàn,
lành manh, than thiên, phOng, ch6ng bao hrc hpc du'Ong trong các co sO giáo diic
thuc phtm vi quán 1; thijc hin 1ng ghépcác hot dng tuyên truyn ye phông
ngOa và Ong phó vOi bio lrc tren co' sO giOi trong thrc hin phong trào Xây dirng
truOng h9c than thin, h9c sinh tIch circ; khOng d xáy ra tInh trng bo hrc h9c
du'Ong.
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6. Cong an, Tôa an nhin thin, Vin Kini sat nhãn dan thj xã:
Cong an thj xã chi dto, hung dn cong an các phi.thng phi hop vi don vj
lien quan trong vic phát hin só'rn, can thip và xir 1 các v1i bo hrc trên co s
gii, môi gii hon nhân bt hop pháp và bâo v nn nhân; phOng chng ti phtm
xâm hi tré em, ti phm mua ban ngui.
- Phi hop chat chë giüa các co quan trong vic xfr 1' kjp thô'i, nghiêm
minh các hành vi bo 1irc di vi phii nQ' và tré em, bo 1irc trên co s& giâi theo
quy djnh.
7. Trung tam Vn hóa, The thao & TruyCn thông:
Phêii hop các don vj lien quan xay dirng các san phârn truyên thông ye bInh
ding gith, phông chng bo lixc trên co' sO' giO'i, tang thO'i lu'cmg, s hrgng bài vit
và nâng cao chat luçing tuyên truyn v bInh ding giói trong các chucing trInh,
chuyên trang, chuyên miic; däng tin các guong din hInh tiên tin thirc hin t& v
bInh dng giOi và phông chng bo 1irc trên co sO' giO'i, phê phán, len an nhu'ng
hành vi bo hành di vOi ph nü và tré em.
8. Be ngh Uy ban Mt trin T quc Viêt Nam, Hi Lien hip phçi nil',
Hi Nông dan th1 xã, Th1 doàn:
Trong phm vi, chiirc nàng, nhim vi cüa rnInh tham gia t chirc trin khai
các hot dng cüa K hotch; lng ghép các hoat dng phông ngira và rng phó vâi
bto 1irc trên co sO' giO'i trong các Chirnng trInh, D an lien quan.
9. B nghj Lien doãn Lao dng thj xã:
To chrc các hoat dng tuyên truyn, nâng cao nhn thirc v phông ngüa và
üng phó vói bo lrc trên co sO' giO'i, dc bit là phông, chng quay rôi tInh diic ti
noi lam viêc cho can bô, cong chiirc, viên chirc, ngu'O'i lao dng; khuyn khich
cong doàn co sO' phi hop cing co quan chuyên mOn áp diing huO'ng din v
phOng, chng quy rM tInh diic ti no'i lam vic.
10. Uy ban nhãn dan các phu'O'ng:
- Xây dirng và t chic trin khai thrc hin Kê hoch theo huO'ng dn cüa
phOng Lao dng, TB&XH thi xã và các phOng, ban, ngành lien quan.
- Tang cuO'ng cong tác chO dng phOng, chông bo 1irc xâm hi phii nü và
tré em ti gia dInh và cong dng, có bin pháp ngän chn kp thO'i, xir l nghiêm
các hành vi bo 1irc trén co sO' giâi.
- T chirc các hot dng tuyên truyn, vn dng nguO'i dan thirc hin bInh
däng giO'i, không phân bit dOi xO' phu nfl' và tré em gái; dc bit tang cu'O'ng thO'i
lung phát thanh trên h thông truyên thanh phu'O'ng ye chü dê bInh dáng giO'i và
phOng, chong bo lirc trên co sO' giâi.
V. CHE BQ BAO CÁO
- Hang nam, các phông, ban, ngành lien quan và UBND các phu'O'ng báo
cáo vic thirc hin Chu'ong trInh Phông ngi'i'a và O'ng phó vO'i bo lixc trên co sO'
giO'i ye UBND thj xA (qua phông Lao dng-TB&XH) tru'O'c ngây 10/11.
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- Phông Lao dng-TB&XH tharn rnu'u UBND thj xã tong hgp báo cáo dnh
kr hang nàm (truc ngày 15 tháng 11) gcri v So Lao dng - Thuang binh và Xã
hi theo diing quy djnh.
Trên day Ia Ké hoach thuc hin Chung trInh Phông ngira vâ üng phó vói
bo 1irc trên co s& giâi giai dotn 2021 - 2025 cüa UBND thj xä Cira Lô./. Ji)J
No'i ,il,ân:
- Si Lao dng - TB&XH;
1
- TT tlii üy, TT HDND thi xã; '- (b/c);
- CT, PCT UBND thj xã;
J
- UBMTTQ, các doàn the cap thj;
- Các phông, ban,ngânh cap tlii;
- UBND các phu'Ong;
- Luu: VT, LDTBXHA

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

