
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 875/UBND-VHTT Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 

số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 

29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 1047/BCĐ ngày 13/9/2018 của Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-

BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc 

thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (Sau đây 

viết tắt là Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL), Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL với 

các nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL đến các thôn, 

khu phố để triển khai thực hiện (Gửi kèm theo công văn này bản photocopy Thông 

tư số 07/2017/TT-BVHTTDL và bản mềm trên hệ thống eOffice). 

2. Tổ chức thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn quản lý với một số nội dung sau 

2.1. Về phạm vi, thời kỳ thu thập thông tin 

          - Thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình phải được thu thập, 

ghi chép từ địa bàn thôn, khu phố. 

- Định kỳ thu thập thông tin hằng năm từ ngày 01/12 của năm trước đến 

ngày 01/12 của năm sau (Năm 2018 triển khai thu thập thông tin từ ngày 

01/12/2017 đến ngày 01/12/2018). 

2.2. Về biểu mẫu ghi chép thông tin   

a) Đối với thôn, khu phố  

Việc ghi chép thông tin về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

thực hiện theo mẫu sổ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp phát năm 2017.  

b) Đối với cấp xã 

- Thông tin về gia đình: Ghi chép theo Mẫu số 01: Sổ Thông tin về gia đình 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL). 

- Thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình: Ghi chép theo Mẫu số 02: Sổ 

Thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình (Ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2017/TT-BVHTTDL). 

2. 3. Về trách nhiệm thu thập, ghi chép thông tin 
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- Trưởng các thôn, khu phố theo dõi sự biến động của hộ gia đình và số vụ 

việc bạo lực gia đình phát sinh trên địa bàn; tổng hợp thông tin và báo cáo UBND 

xã, thị trấn hằng tháng. 

- Công chức làm công tác gia đình hoặc người được UBND xã, thị trấn giao 

nhiệm vụ mở sổ theo dõi, có trách nhiệm thu thập, ghi chép đầy đủ thông tin được 

tổng hợp từ địa bàn thôn, khu phố vào các mẫu theo quy định. 

2.4. Chế độ báo cáo 

UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả thu thập, ghi chép thông tin về gia 

đình (Mẫu số 01) và thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số 02) lập 

báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý  

(Mẫu số 03, Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL) gửi về Ủy 

ban nhân dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo công tác gia đình huyện trước ngày 05/12 hằng năm, đồng thời gửi bản 

mềm qua email: pvhttvanquan@langson.gov.vn ) 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn 

kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ với 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo số điện thoại 0205.3830.261./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h);      

- Sở VHTTDL (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ngành thành viên BCĐ;                                                                   

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang thông tin điện huyện; 

- Lưu: VT, VH.                         

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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