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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia
về phòng chống bạo lực gia đình năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo
Công tác gia đình tỉnh An Giang về việc thực hiện Chương trình hành động
quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo
xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong công tác phòng
chống bạo lực gia đình; từ đó góp phần ngăn chặn và giảm số vụ bạo lực gia
đình trong tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi
xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, thực hành
các quy tắc văn hóa ứng xử học đường, cung cấp các kiến thức cần thiết về kỹ
năng sống nhằm ngăn ngừa các nguy cơ bạo lực, xâm hại cho học sinh.
2. Chỉ tiêu
- 100% các đơn vị trường học trong tỉnh có tổ chức tuyên truyền, giáo dục
kiến thức kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh.
- 100% các đơn vị trường học có công khai và niêm yết số điện thoại
đường dây nóng hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khi bị bạo lực, xâm hại.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý tại đơn vị đối với
công tác phòng, chống bạo lực gia đình
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng chống bạo lực
gia đình; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương, các
văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình cho toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị.
- Lồng ghép mục tiêu phòng chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát
triển giáo dục của đơn vị.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, bạo
lực học đường, xâm hại trẻ em.

2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao
nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình
- Nâng chất lượng các hoạt động truyền thông giáo dục lồng ghép trong
các buổi sinh hoạt ngoại khóa và một số môn học chính khóa các kiến thức về
pháp luật (Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ
em, Luật Hôn nhân và Gia đình, ...).
- Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa trong
gia đình và nhà trường, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm các thành viên
trong gia đình về xây dựng gia đình không có bạo lực, hạnh phúc thông qua các
buổi sinh hoạt dưới cờ, phát thanh học đường, sinh hoạt Đoàn – Đội, hội thi, hội
diễn,...
- Tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình nhân ngày Quốc
tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia
về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
(25/11).
3. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện phòng chống bạo lực gia
đình; can thiệp, xử lý vi phạm trong các vụ việc bạo lực gia đình và hỗ trợ
nạn nhân bạo lực gia đình
- Niêm yết, công khai , tuyên truyền các số điện thoại đường dây nóng tư
vấn và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em: 18008077 (đặt tại Trung tâm công tác xã hội Bảo
vệ trẻ em tỉnh An Giang); 18001567(thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em); 111
(Tổng đài Quốc gia).
- Kịp thời cung cấp thông tin về tội phạm bạo lực, xâm hại khi đã phát
hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền
để xem xét, giải quyết.
- Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương kịp thời xử lý các vụ việc
liên quan bạo lực, xâm hại theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành
Giáo dục; cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng tài liệu tuyên truyền, lồng
ghép hướng dẫn các kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh
vào các hoạt động ngoại khóa; tuyên truyền, cung cấp các địa chỉ tin cậy, nhà
tạm lánh, dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bị
bạo lực, xâm hại; hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc, công tác, học tập, hòa nhập cho
các nạn nhân bị bạo lực, xâm hại theo khả năng và điều kiện thực tế của đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra,
tự kiểm tra tại đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng
chống bạo lực gia đình lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
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bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 (Kế hoạch số 635/KH-SGDĐT ngày
09/3/2020) về Sở GDĐT (thông qua phòng Chính trị, tư tư tưởng).
- Phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản
lý, đội ngũ giáo viên trong việc phát hiện, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên bị
xâm hại, bạo lực và bóc lột.
- Báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ, chăm
sóc trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực tại địa phương và cấp quản lý để
giải quyết kịp thời.
2. Giao phòng Chính trị, tư tưởng theo dõi, tổng hợp báo cáo khi có yêu
cầu; kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc có liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ
em thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công Chương trình hành động quốc gia về
phòng chống bạo lực gia đình năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An
Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CTGĐ tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Sở LĐTBXH;
- Hội LHPN tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
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Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Võ Bình Thư
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