
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 885/SYT- NVY 

V/v triển khai thực hiện Chương trình 

về phòng, chống bạo lực gia đình trong 

tình hình mới đến năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 14  tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 

09/3/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 

13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống 

bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (Kế hoạch gửi kèm theo); 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

các bệnh viện, trung tâm y tế: 

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường phổ biến, tuyên truyền, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tạo chuyển biến về 

nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực 

gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. 

2. Các bệnh viện, trung tâm y tế:   

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc 

chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe, tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình; bố trí 

nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình; định 

kỳ thống kê, báo cáo số lượng các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia 

đình về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 25/12 hàng năm để tổng hợp 

báo cáo Sở Y tế. 

 3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp số liệu gửi về Sở Y tế 

trước ngày 30/12 hàng năm để báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở VH-TT&DL(để biết); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Đường Công Lự  
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