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Số: 5779/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia
Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày
15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:
Qua tổng kết 10 năm thỉ hành Luật Phòng, chổng bạo lực gia đình, nhận
thấy để có đầy đủ cơ sở thực thỉ có hiệu quả luật này, đề nghị cơ quan có thấm
quyền tiếp tục hoàn thiện, hướng dẫn quy định của pháp luật theo hưcmg làm rõ
khái niệm và quy định cụ thể về các hành vi như: Bạo lực thân thê; bạo lực vê
tình dục; bạo lực về tinh thần; bạo lực về mặt xã hội; bạo lực về kinh tế... (Câu
sổ 19).
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:
Sau 10 năm thi hành, Luật Phòng chống, bạo lực gia đình đã bộc lộ một số
bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính thực thi của pháp luật. Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện
các điều khoản của Luật, trong đó, Bộ ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu
đưa vào nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống, bạo lực gia đình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử t n . / j ^ ỵ
N ơi nhận:
- Như trên;
r
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)]
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cảo)]
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
-

Ban Dân nguyện, ủ y ban Thường vụ Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
Thường trực HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
Bộ VHTTDL: Bộ trường, các Thứ trưởng, Vụ G
Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).
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