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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/5/2021 

triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới của Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/5/2021 triển khai thực hiện Chương trình 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Sở Tư pháp giai đoạn 

2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 
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trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động 

Sở Tư pháp căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Lao động, Thương binh và xã hội;   
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở;                                                                                
- Như Điều 2 (thực hiện);   
- Trang TTĐTSTP; 
- Lưu: VT, VP.H.Hương. 
                                                         

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/5/2021 

triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực  

trên cơ sở giới của Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện, như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng 

cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng 

đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ và giải pháp đã đề ra; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các 

Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị và các Chương 

trình, Kế hoạch về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở tham mưu Kế hoạch chung; các phòng, 

đơn vị thuôc Sở tham mưu lồng ghép công tác bình đẳng giới trong các Chương 

trình, Kế hoạch công tác chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng 
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các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng 

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục với các hình thức đa 

dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể của địa phương 

trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới”; “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình”; hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ 

và trẻ em gái. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền thông 

qua mạng xã hội, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; Trang Thông tin điện tử 

Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang các nội dung thông tin, tuyên 

truyền về xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025. 

3. Tổng kết, đánh giá và đề xuất biểu dương, tôn vinh những tấm 

gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên có sở 

giới. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tự kiểm tra việc triển khai thực hiện 

công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai 

nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của ngành Tư pháp; phối hợp kiểm tra, xác 

minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ 

quan, đơn vị và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp 

luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân (nếu có). 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khi có 

yêu cầu. 

2. Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, ban hành Báo cáo 

kết quả thực hiện hàng năm của Sở Tư pháp theo quy định; trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để xin ý 

kiến chỉ đạo giải quyết./. 

  

         
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược  
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