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BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 

 

        Số:        /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phong Thổ, ngày     tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình tại cơ sở năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 13/01/2022 của UBND huyện 

Phong Thổ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BCĐ, ngày 26/01/2022 của Trưởng Ban chỉ 

đạo công tác gia đình huyện Phong Thổ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-BCĐ, ngày 11/02/2022 của Ban chỉ đạo công 

tác gia đình huyện Phong Thổ về việc triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 

2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ; 

Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Phong Thổ xây dựng kế hoạch kiểm 

tra việc triển khai, thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai các văn bản, các hoạt động 

thuộc lĩnh vực công tác  gia đình tại cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp khắc 

phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng và vướng mắc cần phải tháo gỡ. 

Đồng thời phát huy những hoạt động hiệu quả đã và đang triển khai, góp phần 

nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của công tác gia đình trong thời gian tiếp 

theo, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, hướng tới không có bạo lực gia đình 

trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị 

trấn trên toàn huyện. 

- Đánh giá được thực trạng hoạt động, duy trì phát triển mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu 

- Đối với đoàn kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá thực tế chất lượng hoạt động 

của BCĐ công tác gia đình cấp xã đúng với nội dung kế hoạch.  

- Đối với đơn vị được kiểm tra: BCĐ công tác gia đình các xã, thị trấn 

chuẩn bị mọi tài liệu, nội dung kiểm tra, bố trí cán bộ, công chức xã có liên 

quan để trao đổi, làm việc với đoàn kiểm tra. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA 
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1. Nội dung 

- Kiểm tra toàn diện về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Việc triển khai thực hiện; tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan về công tác gia đình, phòng chống 

bạo lực gia đình. 

- Kết quả triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Việc thực hiện mở sổ thu thập, ghi chép tổng hợp báo cáo thông tin về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.  

- Việc quản lý, duy trì, theo dõi phương thức sinh hoạt của các Câu lạc bộ 

gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Khảo sát thực tế tại các địa chỉ tin cậy, các Nhóm, Câu lạc bộ phòng 

chống bạo lực gia đình, gia đình phát triển bền vững. 

2. Hình thức 

Kiểm tra trực tiếp và khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Phong Thổ; Làm việc trao đổi với Ban chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn. 

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

Đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện (Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, phòng LĐTBXH). 

2. Đối tượng kiểm tra 

 Ban chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn (16 xã, 01 thị trấn). 

3. Thời gian: Dự kiến trong tháng 7, 8, 9 năm 2022. 

(thời gian kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau) 

4. Địa điểm: Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và một số câu lạc bộ gia 

đình phát triển bền vững; nhóm phòng chống BLGĐ; địa chỉ tin cậy trên địa bàn 

các xã, thị trấn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ 

sở năm 2022 trích từ nguồn kinh phí hoạt động của BCĐ công tác gia đình huyện 

giao Phòng Văn hóa và Thông tin thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Cơ quan Thường trực BCĐ công tác gia đình huyện  

- Cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra theo đúng thành phần, thời 

gian, địa điểm kiểm tra. 

- Xây dựng biên bản kiểm tra tại các địa phương đã tiến hành kiểm tra, 

hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra. 

- Tham mưu, thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các địa phương dự 

kiến sẽ kiểm tra và thành viên đoàn kiểm tra. Kết luận kiểm tra sau khi kết thúc 

đợt kiểm tra. 

2. Các cơ quan Thành viên BCĐ công tác gia đình 

Căn cứ nội dung kế hoạch, bố trí thời gian, cử thành viên tham gia đoàn 

kiểm tra đúng thành phần, thời gian, cơ sở được phân công phụ trách. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác gia đình xã, thị trấn phối hợp với đoàn kiểm 

tra của BCĐ công tác gia đình huyện triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá 

chung tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn.  

- Bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra, chuẩn bị nội dung, báo cáo 

trước đoàn kiểm tra BCĐ công tác gia đình huyện, cung cấp các văn bản liên 

quan đến nội dung kiểm tra với BCĐ huyện trong suốt quá trình kiểm tra theo nội 

dung kế hoạch. 

- Lựa chọn 01 thôn, bản để đoàn đi kiểm tra thực tế. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Phong Thổ. Căn cứ 

nội dung Kế hoạch này, đề nghị các thành viên BCĐ công tác gia đình huyện và 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có gì vướng mắc liên hệ Thường trực BCĐ (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện) số ĐT: 0346417691./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND-UBND; 

- Thành viên BCĐ cấp huyện; 

- BCĐ các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mai Thị Hồng Sim 
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