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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

Số: 21 /KH-SVHTTDL 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020 
 

  

           Căn cứ Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công 

tác gia đình năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-BCĐGĐ ngày 08/3/2020 của Ban 

chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hưng Yên năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh xây dựng Kế 

hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, 

các ngành, các đơn vị và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay. 

 b) Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình và các biểu hiện suy thoái về đạo đức trong các mối quan hệ gia đình để 

xây dựng gia đình đạt các tiêu chí: no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, đáp 

ứng yêu cầu xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 c) Trang bị kiến thức, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin liên quan đến 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

 2. Yêu cầu 

a) Tổ chức các lớp tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

b) Đối tượng tham gia tập huấn phải đúng thành phần, thời gian và thực 

hiện đúng nội quy của lớp tập huấn. 

 II. NỘI DUNG 

 a) Giới thiệu, phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

và của tỉnh về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. 

 b) Hướng dẫn việc thu thập, báo cáo số liệu thông tin về gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình. 
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 c) Hướng dẫn triển khai Quyết định ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 d) Hướng dẫn kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực gia đình; làm việc với 

người bị bạo lực; làm việc với người gây bạo lực và một số kỹ năng xây dựng và 

tổ chức sinh hoạt CLB gia đình. 

 e) Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện công tác 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, cơ sở. 

 III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

a) Cấp tỉnh: Thành viên Ban chỉ đạo công tác Gia đình. 

b) Cấp huyện, thị: Trưởng Ban chỉ đạo công tác Gia đình, Lãnh đạo và 

chuyên viên phụ trách công tác gia đình phòng Văn hóa và Thông tin. 

c) Cấp xã: 

- Công chức văn hóa - xã hội. 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ. 

 2. Thời gian: 02 ngày, dự kiến trung tuần tháng 6 năm 2020. 

 3. Địa điểm: Khách sạn Thái Bình 

 (Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên). 

 IV. KINH PHÍ 

 1. Chế độ của học viên tham gia lớp tập huấn thực hiện theo chế độ hiện hành. 

 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn lấy từ nguồn chi hoạt động không thường 

xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 

 Là đơn vị thường trực, chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng, ban liên 

quan chuẩn bị các nội dung và công tác tổ chức lớp tập huấn: Xây dựng kế 

hoạch tập huấn, lập dự toán kinh phí, liên hệ giảng viên, biên soạn và in ấn tài 

liệu, tổng hợp danh sách đăng ký tham gia lớp tập huấn, triệu tập học viên, 

chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí khánh tiết phục vụ lớp tập huấn và các nội 

dung khác có liên quan. 

 2. Văn phòng Sở 

 Chủ trì, phối hợp với phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị kinh 

phí phục vụ Hội nghị tập huấn và hướng dẫn phòng chuyên môn có liên quan 

hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo quy định. 
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       3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố 

 - Lập danh sách đại biểu tham dự đúng thành phần (theo mẫu gửi kèm) 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Xây dựng Nếp sống Văn 

hóa và Gia đình) và đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: 

phongnsvhhy@gmail.com trước ngày 20/5/2020. 

 - Chịu trách nhiệm quản lý học viên trong suốt quá trình tổ chức lớp tập huấn. 

 Căn cứ Kế hoạch tập huấn công tác gia đình năm 2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan, phòng Văn hóa 

và Thông tin các huyện, thị, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ông Nguyễn Duy Hưng, PCT UBND tỉnh, 

Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện,thị, thành phố (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành phố;  

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc phụ trách NSVHGĐ; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Đoàn Văn Hòa 
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 UBND HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN….. 

 

Danh sách  

Học viên tham gia lớp Tập huấn công tác gia đình năm 2020 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

1   

2   

3   

….   

 

NGƯỜI  LẬP 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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