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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 634/SYT-NVY Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2018 

V/v tăng cường phòng,  
 chống bạo lực gia đình  

 

 

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 02 tháng 5 năm 2018  của Ban 
chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch triển khai “ Quy chế phối 
hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2018”. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị  trực thuộc triển khai thực hiện như sau: 

1. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống bạo 
lực gia đình, cán bộ, viên chức và người lao động Ngành Y tế cần gương mẫu 
thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh: 

- Tổ chức tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực 
gia đình. 

 - Thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho bệnh nhân là nạn 
nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan.  

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc 
khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo 
lực gia đình. 

3. Báo cáo:  báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình về Sở Y tế  
trước ngày 25 tháng 11 năm 2018. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở VH-TT&DL (Ph/h); 
- Công đoàn Ngành; 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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