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BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC:  

“Tư vấn phản biện đối với Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình và các giải 

pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội đối với phụ nữ và trẻ em”  

 

Ngày 9/10/2018, tại thành phố Đồng Hới, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình 

tổ chức hội thảo khoa học: “Tư vấn phản biện đối với Luật Phòng, Chống bạo 

lực gia đình và các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội đối với phụ nữ và trẻ 

em”.  

Mục tiêu hội thảo khoa học nhằm tạo ra diễn đàn để thảo luận các vấn đề 

liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em; đồng thời chia sẻ một số kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra các 

khuyến nghị đối với việc đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách pháp 

luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong 

công tác phòng, chống BLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ. 

Dưới đây là những tổng hợp kết quả từ hội thảo khoa học. 

1. Các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, 

Chống bạo lực gia đình trong thời gian tới 

 - Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền; đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành các đoàn thể, các tổ 

chức chính trị và các thành viên, gia đình trong việc thực hiện phòng, chống 

BLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 

quán triệt sâu sắc Luật phòng, chống BLGĐ và các văn bản hướng dẫn. Đổi mới 

nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyền thông phù hợp với từng đối tượng.  

 - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên phòng, chống BLGĐ ở cơ sở, duy trì, 

phát triển, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, 

chống BLGĐ ở cộng đồng; các địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, cơ sở khám, chữa 

bệnh công lập. 

 - Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh (theo 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 ban hành quy chế phối hợp 

liên ngành về PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) để thực hiện các nhiệm 

vụ công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ.  

 - Bố trí nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống BLGĐ trên 

địa bàn. 
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 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tư vấn và xử lý 

nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống BLGĐ; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, kịp thời 

biểu dương, động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: 

 Cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt 

động truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về gia đình, phòng, chống BLGĐ nhằm nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở, tiếp tục lồng ghép các nội dung phòng, chống 

BLGĐ vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân 

bảo vệ an tinh Tổ quốc”, “gia đình văn hóa”....  

 - Nội dung, hình thức, phương thức tổ chức: 

 + Cần đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng và cung 

cấp tài liệu hướng dẫn về phòng chống BLGĐ về cơ sở. 

 + Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô 

hình phòng, chống BLGĐ đồng thời bổ sung các nội dung phòng, chống BLGĐ, 

bình đẳng giới vào Hương ước, Quy ước của thôn, bản, tiểu khu. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tư vấn và xử lý nghiêm theo pháp luật đối 

với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

BLGĐ, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tổ chức, các nhân, gia đình 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ. 

 + Duy trì và nhân rộng các mô hình mới như phát triển các câu lạc bộ 

Phụ nữ “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ với pháp luật”, các Trung tâm Tư vấn pháp 

luật miễn phí cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng 

dân cư làm nơi tạm lánh, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho các nạn nhân bị BLGĐ 

xâm hại. 

 + Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong tham gia phòng, chống 

BLGĐ, tạo ra động lực đấu tranh thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình 

hòa thuận, bình đẳng và tiến bộ; làm tốt công tác giải quyết việc làm; hỗ trợ các 

gia đình khó khăn xóa đói giảm nghèo… Triển khai các dự án về “Xã hội hóa 

việc tư vấn pháp luật về phòng ngừa bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em”. 

 - Về tổ chức bộ máy làm công tác phòng, chống BLGĐ: 
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 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ các cấp về công tác phòng, chống BLGĐ, để nâng cao hiệu quả công tác 

và khả năng tư vấn, giải quyết những vấn đề cụ thể tại các địa phương.  

 - Về kinh phí phục vụ công tác phòng chống BLGĐ: 

 Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ về mặt kinh phí cho hoạt 

động phòng, chống BLGĐ các cấp; đáp ứng nhu cầu tối thiểu đề ra. 

3. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình và 

các văn bản hướng dẫn thi hành 

3.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Luật 

- Đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1. Khái niệm “Thành viên 

gia đình” để thống nhất với các luật khác như Luật Hôn nhân và Gia đình, đồng 

thời tạo cơ sở cho việc áp dụng pháp luật. 

 - Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 về phân loại các hành vi BLGĐ theo 

nhóm: Nhóm hành vi bạo lực về tinh thần; Nhóm hành vi bạo lực về kinh tế; 

nhóm hành vi bạo lực về thể chất; nhóm hành vi bạo lực về tình dục. Bổ sung: 

hành vi ép buộc mang thai, sinh sớm, sinh dày, sinh nhiều con, ép buộc lựa chọn 

giới tính của thai nhi, ngăn cản không cho sử dụng biện pháp tránh thai. 

- Cần bổ sung thêm những biện pháp xử lý cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, 

chống BLGĐ, trong đó có hành vi dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không 

đúng quy định của pháp luật tại Chương IV “Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 

cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình” vì hiện nay luật quy định 

chung chung chưa có cơ chế cho việc thực thi trong thực tế. Chưa quy định 

những biện pháp xử lý cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền không thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống BLGĐ. 

3.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của văn bản 

hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật 

Tại Nghị định 167/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống chữa cháy; phòng, chống BLGĐ: 

- Đề nghị bổ sung thêm: Hành vi dung túng, bao che, không xử lý và xử 

lý không đúng quy định của pháp luật các hành vi BLGĐ. Bổ sung mức xử phạt 

cho hành vi trên. 
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- Tại Điều 51. Chưa có quy định về mức độ hoặc xác định cụ thể hành vi 

lăng mạ, chưởi bưới thành viên gia đình như thế nào thì sẽ bị xử lý, vì vậy thực 

tiễn áp dụng rất khó trong xác định căn cứ để xử phạt, vì vậy đề nghị sửa đổi, bổ 

sung quy định cụ thể hơn. 

- Tại Điều 54. Cần nâng mức xử phạt lên cao hơn, vì mức xử phạt thấp, 

không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và không có ý 

nghĩa giáo dục, răn đe. 

 - Tại Điều 55. Đề nghị bổ sung thêm: Ngoài việc tăng chế tài phạt tiền đối 

với các hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 

nguyện, tiến bộ. Cần bổ sung chế tài xử phạt công khai, lao động công ích trong 

xử lý vi phạm hành phòng, chống BLGĐ. Vì mức phạt quy định như hiện nay là 

quá thấp, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, vì đối 

với những người có điều kiện kinh tế thì mức phạt tiền như trên là không có ý 

nghĩa giáo dục. Ngược lại, trong nhiều trường hợp người có hành vi bạo lực vì 

phải nộp phạt đã trút giận lên nạn nhân bằng những hành vi bạo lực kinh khủng 

hơn, tinh vi hơn…Đối với những trường hợp người nộp phạt không có thu nhập 

thì việc phạt tiền đối với họ dường như không có nhiều ý nghĩa. Hoặc nộp phạt 

trong các vụ bạo lực giữa vợ và chồng thì tài sản nộp phạt là tài sản chung của 

vợ và chồng nên cũng sẽ ảnh hưởng đến người bị hại.  

 Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ có ý nghĩa giáo dục tích cực hơn đối 

với người có hành vi bạo lực, đồng thời không ảnh hưởng tới quyền lợi của nạn 

nhân. Hơn nữa, biện pháp này còn có ý nghĩa giáo dục tích cực đối với những cá 

nhân khác. Tuy nhiên, nếu áp dụng biện pháp này thì cần quy định một cách 

mềm dẻo, linh hoạt: chỉ áp dụng đối với người có hành vi tái phạm nhiều lần; 

tính thời gian lao động công ích tương đương với số tiền phạt…và không được 

cho phép thay thế bằng phạt tiền để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.  

  


