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Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Số: 3439/BVHTTDL-VP
V/v ừả lời kiến nghi của cử hi gửi tới Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử ừi tỉnh Phú 
Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 
15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Thực hiện Luật phòng, chổng bạo lực gia đình, những 
năm qua Phú Thọ đã triến khai đồng bộ công tác thi hành Luật tại các cấp, qua 
đó giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được 
các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá 
nhân trong việc phòng, chổng bạo lực gia đình... Đe thực hiện công tác thi hành 
Luật bên cạnh các nguồn lực khác, kinh phí đóng vai tròng quan trọng trong 
việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, kinh phí đâu tư cho lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp tỉnh và huyện còn rât hạn chê, câp xã chưa 
được bố trí kinh phí. Nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đông khu dân cư, 
giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại các địa bàn, để nghị thống nhất cơ 
chế, chính sách, quy định chung nguồn kinh ph í chi hàng năm cho sự nghiệp gia 
đình; xem xét nâng mức hô trợ cho các địa phương (Cảu sô 18).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 324/2016/TT- 
BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định hệ thống mục lục ngân sách 
nhà nước thì kinh phí đầu tư cho sự nghiệp gia đình (ký hiệu khoản 141) thuộc 
loại y tế, dân số, gia đình (ký hiệu loại 130.) bao gồm các khoản chi đầu tư và chi 
thường xuyên. Phòng, chống bạo lực gia đình nằm trong nhiệm vụ của công tác 
gia đình. Vì vậy, kinh phí phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí trong kinh 
phí chi cho sự nghiệp gia đình của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngoài quy định nêu hên, một số nội dung chi cho công tác phòng, chống 
bạo lực gia đình được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 
143/2011/TTLTmTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Hên bộ Bộ Tài chính và 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ quản lý và sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 
kinh phí ngân sách nhà nước hỗ ừợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, 
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập và Hướng dẫn số 
355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế 
và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.

Hiện nay, kinh phí đầu tư cho sự nghiệp gia đình chưa đáp ứng được nhu 
cầu triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Không chỉ tỉnh Phú Thọ



gặp khó khăn trong xây dựng dự toán và bảo vệ kinh phí chi cho sự nghiệp gia 
đình mà nhiều địa phương khác cũng đang gặp khó khăn tương tự.

Để có số liệu cụ thể về tình hình đầu tư kinh phí cho sự nghiệp gia đình 
(trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã có Quyết định so 1236/QĐ-B VHTTDL ngày 10/4/2018 ban hành Kế hoạch 
tống kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Công văn số 
2070/BVHTTDL-GĐ ngày 16/5/2018 hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thi 
hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình gửi Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài 
chính sẽ tổng hợp tình hình đầu tư kinh phí cho sự nghiệp gia đinh trên toàn 
quốc từ năm 2008 đến nay. Ket quả rà soát là cơ sở để hai Bộ kiến nghị cấp có 
thẩm quvền tiếp tục có giải pháp đầu tư kinh phí cho sự nghiệp gia đình trên 
toàn quốc, đảm bảo kinh phí để triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Trên tinh thần đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến kiến 
nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và sẽ chuyển ý kiến của cử tri đến Bộ Tài chính tiếp 
nhận giải quyết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ừân họng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Phú Thọ để ừả lòi cử tri '

N ơ i n h ậ n :
- Nhưừên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)-,
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Bộ VHTTDL: Bộ trường, các Thứ trưởng, Vụ GĐ, 

Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).
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