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KẾ HOẠCH
Điều tra, thu thập số liệu gia đình

và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-VHTT ngày 15/03/2023 của Phòng Văn hoá 
thông tin huyện Quế Sơn về việc Điều tra, thu thập số liệu gia đình và phòng, chống 
bạo lực gia đình năm 2023. UBND xã Quế An ban hành kế hoạch thực hiện việc 
Điều tra, thu thập số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023. Trên 
địa bàn xã với các nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

tạo điều kiện thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình tại địa 
phương. 

- Việc ghi chép thông tin gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phải được 
thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định.

 II. Nội dung thực hiện
1. Nội dung thu thập số liệu về GĐ và PCBLGĐ 
Thực hiện theo Thông tư 07/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình và các biểu mẫu do Phòng VH&TT huyện cung cấp.

1.1. Biểu mẫu. 
+ Mẫu của thôn: Gồm mẫu T1, T2 và T3
- Mẫu T1: Thu thập thông tin về gia đình của thôn
- Mẫu T2: Thu thập thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình của thôn 
- Mẫu T3: Tổng hợp thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

của thôn. 
+ Mẫu xã: Gồm mẫu số 01, 02 và 03 
- Mẫu số 01: Sổ thông tin về gia đình trên địa bàn xã.
- Mẫu số 02: Sổ thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã.
- Mẫu số 03: tổng hợp thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn xã. 
1.2. Các nội dung thu thập số liệu 
+ Phân loại hộ gia đình. 
- Hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con: gồm cha với con, mẹ 

với con. 
- Hộ gia đình 1 thế hệ: Gồm có vợ và chồng 
- Hộ gia đình 2 thế hệ: Gồm có vợ, chồng và con 
- Hộ gia đình 3 thế hệ: Gồm có ông bà, cha mẹ, con, cháu 
- Hộ gia đình khác: Gồm có anh, chị, em hoặc bà, cháu hoặc ông, cháu, hộ 

đơn thân... 
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+ Hình thức bạo lực gia đình. 
- Bạo lực thân thể: Có thể nhận biết qua các dấu hiệu như: đánh, đấm, đạp, 

cấu cào, chém, đâm, chọc… gây đau đớn về thể xác nạn nhân. 
- Bạo lực tinh thần: Được nhận biết qua các dấu hiệu như: chửi, mắng, im 

lặng không nói, không trả lời, nói xấu, đay nghiến, chì chiết… làm cho nạn nhân bị 
tổn thương về mặt tinh thần. 

- Bạo lực kinh tế: Bỏ đói, bỏ khát, không cho ăn no, không cho mặc ấm, cấm 
đoán những chi tiêu tối thiểu đảm bảo cho cuộc sống, chiếm đoạt tiền hoặc tài sản 
của những thành viên khác trong gia đình… 

- Bạo lực tình dục: Như cưỡng ép quan hệ tình dục, quấy rối tình dục, đòi 
quan hệ khi người khác không muốn… 

* Lưu ý trong việc thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 
- Trong thực tế, có những nạn nhân của bạo lực gia đình phải chịu 2 hoặc 3 

thậm chí 4 hình thức bạo lực nêu trên. Tuy nhiên, trong phiếu thu thập chỉ số về bạo 
lực gia đình chỉ thống kê lại 01 hình thức trên mỗi lần diễn ra bạo lực gia đình. Do 
vậy, khi thống kê các hình thức bạo lực gia đình, người thống kê căn cứ vào hình 
thức nào có mức độ nghiêm trọng nhất thì xếp vụ bạo lực vào hình thức đó. 

- Đối với trường hợp có xảy ra bạo lực gia đình, nếu chưa có biện pháp xử lý 
(Chính quyền chưa can thiệp) thì vẫn thống kê vụ việc xảy ra. 

+ Biện pháp xử lý. 
- Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư: tổng hợp số vụ bạo lực gia đình 

được đưa ra góp ý tại cộng đồng dân cư (trong trường hợp một đối tượng bị góp ý 
nhiều lần thì mỗi lần góp ý được tính là một vụ). 

- Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc: tổng hợp số vụ bạo lực gia đình phải thực 
hiện biện pháp cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã. 

- Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã: Tổng hợp số người bị áp dụng các 
biện pháp giáo dục tại xã. 

- Xử lý hình sự: tổng hợp số người gây bạo lực gia đình bị phạt tù.
 + Biện pháp hỗ trợ.
- Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật): Tổng hợp số người gây bạo lực 

gia đình được tư vấn, số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn. 
- Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực: Tổng hợp số nạn nhân bạo lực gia đình 

được tư vấn. 
- Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm: Tổng số người gây bạo lực, số nạn nhân 

bị bạo lực được đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm. 
+ Các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Mô hình PCBLGĐ: Tổng hợp số mô hình PCBLGĐ hiện có trên địa bàn xã.
- CLB Gia đình phát triển bền vững: tổng hợp số CLB hiện có trên địa bàn xã. 
- Nhóm PCBLGĐ: Tổng hợp số nhóm phòng, chống bạo lực gia đình được 

thành lập (Căn cứ vào Quyết định của UBND xã). 
- Địa chỉ tin cậy: Tổng hợp số địa chỉ tin cậy tại cộng đồng có trên địa bàn 

thôn. 
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- Đường dây nóng: Tổng hợp số đường dây nóng của xã (Công an, UBND xã, 
Tư pháp, Phụ nữ…). 

1.3. Cách thức ghi chép các biểu mẫu 
- Mẫu T1: Ghi tên đại diện hộ gia đình, nếu thuộc loại hình gia đình nào thì 

đánh dấu X vào loại hình đó, tổng hợp số liệu sau khi cập nhật xong (thu thập số 
liệu theo nóc nhà). 

- Mẫu T2: Cập nhật đầy đủ thông tin người gây bạo lực, nạn nhân bạo lực, 
biện pháp xử lý, biện pháp hỗ trợ. 

- Mẫu T3: Tổng hợp tất cả các số liệu ở mẫu T1 và T2. 
- Mẫu số 01: Tổng hợp số liệu gia đình, các loại hình gia đình ở các thôn, tổ  

trên địa bàn xã. 
- Mẫu số 02: Tổng hợp số liệu các vụ bạo lực gia đình ở các thôn trên địa bàn 

xã. 
- Mẫu số 03: Tổng hợp số liệu ở mẫu số 01 và 02, ghi chép đầy đủ tất cả 

thông tin trong biểu mẫu. 
2. Thời điểm, thời gian thu thập số liệu 
- Thời điểm thu thập số liệu: Tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2023. 
- Thời gian triển khai thu thập số liệu GĐ và PCBLGĐ: Tháng 3 năm 2023. 
- Thời gian tổng hợp số liệu báo cáo: Tháng 11/2023. 
- Thời gian nộp mẫu tổng hợp về huyện: Trước ngày 02/12/2023. 
III. Kinh phí thực hiện 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Hỗ trợ kinh phí in biểu mẫu thu thập số 

liệu gia đình. 
- UBND các xã: Hỗ trợ kinh phí cho cộng tác viên các thôn, tổ thu thập số 

liệu GĐ và PCBLGĐ. 
IV. Tổ chức thực hiện 
1. Công chức VH - XH: Cấp phát biểu mẫu, hướng dẫn cộng tác viên dân số, 

gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống 
bạo lực gia đình năm 2023. 

2. UBND xã: Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác gia đình triển khai công tác 
điều tra thu thập số liệu gia đình và PCBLGĐ tại địa phương đảm bảo thời gian quy 
định. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra, thu thập số liệu gia đình và phòng, chống bạo 
lực gia đình năm 2023; đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, hội, đoàn thể 
xã, cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn triển khai thực hiện 
đúng thời gian quy định./
Nơi nhận:           
- Phòng văn hoá – thông tin huyện; 
- Cộng tác viên DS, GĐ, TE và nhân viên YT thôn;
- Lưu: VT.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                              CHỦ TỊCH

                              #ChuKyLanhDao
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