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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SGDĐT Đà Nẵng, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình  

Ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 

 
  Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND thành 

phố về Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển 

khai tại các đơn vị, trường học trực thuộc năm 2020 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của lãnh 

đạo, các đoàn thể (Chi Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên 

hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên) tại các  đơn vị, trường học về vai trò của gia đình 

và công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

b) Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thực hiện 

có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 

tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố; thực hiện Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. 

 c) Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; tuyên 

truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nếp sống văn minh, văn 

hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến. 

d) Yêu cầu: Các hoạt động thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2020 có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; 

phát huy, nhân rộng các mô hình, phần việc hiệu quả trong phòng chống bạo lực 

gia đình, bạo lực trên cơ sở giới để ngăn ngừa hiệu quả nguyên nhân của các hành 

vi bạo lực gia đình. 

 2. Chủ đề năm 2020: Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

 3. Nhiệm vụ trọng tâm  

 a) Triển khai các hoạt động truyền thông về Công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2020, hưởng ứng tháng hành động, các ngày kỷ niệm, 

cụ thể: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới 

và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11; Tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế 

Phụ nữ  08/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… 

 b) Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về có liên quan đến phòng chống 

bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong các môn đạo đức, giáo dục công dân 

và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tập trung vào: Luật phòng chống bạo 

lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em … 
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 c) Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án giáo dục chuyển đổi 

hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo 

Quyết định sô 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 d) Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện các hoạt 

động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 ban hành kèm 

theo Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND thành phố (đính 

kèm). 

 3. Kinh phí thực hiện 

Các đơn vị, trường học sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để 

triển khai các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2020. Ngoài nguồn trên các đơn vị, trường học chủ động huy động sự tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

 4. Tổ chức thực hiện 

 a) Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch chi tiết chỉ đạo, hướng dẫn, 

triển khai các nội dung của kế hoạch này. 

 b) Các đơn vị, trường học gửi kế hoạch triển khai về Sở trước ngày 

20/02/2020; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện bằng văn bản về Phòng Chính trị, 

tư tưởng nhận trước ngày 05/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

  Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2020 tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND thành phố; 

- Thành Đoàn; 

- Các Sở: VHTT, LĐTB&XH; 

- Các Hội: TT&BVQTE, LHPN; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các đơn vị, trường học; 

- Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Sở; 

- Lưu: VT, CTrTT. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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