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Số: 5784/B VHTTDL-VP
V/v tò  lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIY

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Son

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng 
Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 
15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định sổ 167/2013/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về mức xử  phạt tiền đổi với hành vỉ 
lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình “từ 
500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”. Tuy nhiên, nội dung quy định trên chưa nêu 
rõ mức độ lăng mạ, chửi bới thành viên trong gia đình như thế nào thì sẽ  bị xử  
lý, ngoài ra để có căn cứ xử  phạt cần có các bằng chứng, có người tổ giác hoặc 
cơ quan chức năng phát hiện. Trên thực tế, mức phạt quy định như trên khỏ áp 
dụng trong việc xác định mức độ hành vi và không có ỷ  nghĩa trong việc răn đe, 
giáo dục đối với người có hành 'vỉ vi phạm khi người đó có điểu kiện về kinh tê. 
Mặt khác, trong nhiều trường hợp, biện pháp xử phạt này có thể khiến hành vỉ 
bạo lực nghiêm trọng hơn, tinh vi hơn. Đe nghị Bộ, ngành Trung ương có liên 
quan nghiên cứu đồng thời hình phạt tiền, cần bổ sung hình phạt “lao động 
công ích tại địa phương ” nhằm tạo hiệu quả về tiếng nói dư luận và nâng cao 
tính răn đe, giáo dục người có hành vỉ vỉ phạm trong việc phòng, chổng bạo lực 
gia đình (Câu số 20).

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chổng bạo lực 
gia đình, điều kiện để Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định 
cấm tiếp xúc phải có đơn yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, 
tố chức có thẩrụ quyền; trường hợp cơ quan, tố chức có thấm quyển cỏ đơn yêu 
cầu thì phải có sự đồng ý  của nạn nhân bạo lực gia đình. Tuy nhiên, trong thực 
tế quy định như trên chưa thực sự bảo vệ nạn nhân tránh được những hành vỉ 
bạo lực nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra. Vĩ vậy, đổi với những trường hợp nguy 
hiếm đến thân thế và tỉnh mạng của nạn nhân bị bạo lực gia đinh, đê nghị sửa 
đổi Điểm a Khoản 1 Điều 20 theo hướng như sau: Khỉ nhận được tin báo bạo 
lực gia đình, ủy  ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng ngay việc cấm tỉêp 
xúc và các biện pháp khác bảo đảm an toàn cho nạn nhân (Câu sô 21).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:
1. v ề  đề nghị Bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu đồng thòi 

hình thửc phạt tiền, cần bổ sung hình thức phạt “lao động công ích tại địa 
phương” nhằm tạo hiệu quả về tiếng nói dư luận và nâng cao tính răn đe, 
giáo dục người có hành vi vi phạm trong việc phòng, chống bạo lực gia đình



Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 do Bộ Công an là cơ 
quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sẽ tham gia ý kiến về nội dung trên theo thẩm quyền khi Nghị 
định số 167/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.

2. v ề  việc đề nghị sửa đổi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình

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, Thê thao và Du lịch

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để bảo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,

Thanh tra Bộ, Vụ GĐ, cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

trọng gửi tới Đoàn đại biêu Quôc


