ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MANG YANG
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Số: 47 /KH-UBND

Mang Yang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”
trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện
ủy “Về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”;
Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 10/11/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư”;
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện “Triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên
địa bàn huyện năm 2022”.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “Gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; khuyến
khích tìm hiểu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phát hiện và
nhân rộng những mô hình gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình
đẳng, hạnh phúc, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.
- Thông qua cuộc thi tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia
đình Việt Nam, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hoá tốt đẹp
của gia đình. Góp phần giáo dục truyền thống văn hoá và giá trị của gia đình, từ đó
nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát
huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của gia đình các dân tộc huyện Mang Yang.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thông tin, phổ biến rộng rãi thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa trong
cộng đồng và toàn xã hội.
- Bài dự thi phải đáp ứng đúng nội dung và chủ đề của cuộc thi, không vi phạm
thể lệ cuộc thi.
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II. NỘI DUNG CUỘC THI:
1. Đối tượng tham gia:
- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực
lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện.
- Các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi không được tham gia
viết bài dự thi.
2. Nội dung, hình thức, thời gian, nơi nhận bài thi và bản quyền:
2.1. Nội dung:
2.1.1. Phần 1: Thi trắc nghiệm câu hỏi kiến thức về công tác gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình.
2.1.2. Phần 2:
+ Thi viết giới thiệu về các gia đình tiêu biểu, những câu chuyện thật, người
thật, việc thật có giá trị gắn kết tình thân giữa các thành viên trong gia đình: “Gia đình
ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình nhiều thế hệ
chung sống hòa thuận, hạnh phúc”...
+ Thi viết giới thiệu về các tổ chức, cá nhân có những hoạt động tiêu biểu trong
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mang Yang.
Đối với bài viết về phòng, chống bạo lực gia đình có thể thay tên nhân vật nhưng phải
là câu chuyện có thật.
2.2. Hình thức:
- Viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Times New
Roman, cỡ chữ 14. Bài viết có thể sử dụng thêm ảnh minh họa.
- Bài dự thi phải được ghi đầy đủ rõ họ và tên của tác giả (kể cả trường hợp sử
dụng bút danh), địa chỉ và điện thoại liên lạc.
- Không hạn chế về số lượng bài tham gia dự thi của mỗi tác giả.
2.3. Thời gian và địa điểm nhận bài dự thi:
2.3.1. Vòng sơ khảo:
+ Từ khi ban hành Kế hoạch đến ngày 15/4/2022: Phát động và tổ chức Cuộc
thi viết tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các đơn vị lực lượng
vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
+ Từ ngày 15/4/2022 - 30/4/2022: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể,
trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập hợp
bài dự thi, sơ loại và lựa chọn các bài viết có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.
2.3.2. Vòng chung khảo: Ban Tổ chức nhận bài dự thi, tổ chức chấm điểm và
trao giải. Bài đạt giải sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
- Thời gian nhận Bài dự thi: Trước ngày 05/05/2022.
2.3.3. Địa chỉ nhận Bài dự thi và hình thức gửi bài dự thi:
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- Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Văn hóa và Thông tin, đường Trần Phú, thị
trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269.3839.326 –
0972.140.914. Email: vhtt.mangyang@gialai.gov.vn.

- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
2.3.4. Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tháng 6/2022.
2.4. Bản quyền:
- Trường hợp bài viết có liên quan đến nhân vật có thật thì người gửi bài dự
thi phải tự thỏa thuận để được sự cho phép của nhân vật đề cập trong bài viết, chịu
trách nhiệm về bản quyền, tính xác thực của thông tin, về mọi tranh chấp, khiếu nại,
khiếu kiện, đòi bồi thường liên quan đến bản quyền. Bài dự thi phải chưa từng tham
gia bất kỳ cuộc thi nào. Nếu tác giả vi phạm một trong các điều kiện trên thì bài viết
sẽ bị loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao giải.
Quyết định cuối cùng thuộc về Ban Tổ chức giải.
- Ban Tổ chức giải có quyền sử dụng các bài tham gia dự thi để phục vụ công
tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia cuộc thi cấp
tỉnh.
3. Cơ cấu giải thưởng:
Các tác giả đoạt giải cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận và
tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 5 giải
Khuyến khích.
4. Thể lệ Cuộc thi: (Có Thể lệ chi tiết kèm theo)
5. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán năm 2022 của
Phòng Văn hóa và Thông tin.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban
nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, thể lệ cuộc thi; quyết định thành
lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; lập dự toán kinh phí cuộc thi;
tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi theo kế hoạch.
- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin về cuộc thi đến
các đối tượng tham gia cuộc thi, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi về
Ủy ban nhân dân huyện và Ban Tổ chức cuộc thi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến tất cả các trường học trên địa bàn huyện;
chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị trường học trên địa bàn tham gia cuộc thi.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi về Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi
trên các tin, bài phát thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện.
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4. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện:

- Căn cứ Kế hoạch và Thể lệ của Cuộc thi, tổ chức tuyên truyền, vận động cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân tham gia Cuộc thi viết
về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Mang
Yang năm 2022.
- Lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đảm
bảo đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “Gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình” trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện đề
nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

TT. Huyện ủy (B/c);
TT. HĐND huyện (B/c)
CT, các PCT. UBND huyện (B/c);
Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể (T/h);
UBND các xã, thị trấn (T/h);
Lưu: VT, VX, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Lan Anh
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THỂ LỆ
Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”
trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2022

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND ngày

/3/2022 của UBND huyện)

1. Đối tượng:
- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực
lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện.
- Các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi không được tham gia
viết bài dự thi.
2. Nội dung, hình thức, quy định bài dự thi:
2.1. Nội dung:
- Phần 1: Phần thi trắc nghiệm câu hỏi kiến thức về công tác gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình (kèm theo Phụ lục).
- Phần 2: Bài viết tham dự Cuộc thi phải là những câu chuyện có thật, nội dung
theo đúng chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện
Mang Yang năm 2022:
+ Các bài viết về các gia đình tiêu biểu (Gia đình làm kinh tế giỏi; Gia đình văn
hoá; Gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Gia đình hiếu học; Gia đình nhiều
thế hệ chung sống hoà thuận, hạnh phúc).
+ Giới thiệu về các tổ chức, cá nhân có những hoạt động tiêu biểu trong công
tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mang Yang.
Các bài dự thi phải phản ánh trung thực, chính xác và có nội dung được bố cục
hợp lý, rõ ràng, hoàn chỉnh (mở đầu, giới thiệu nội dung và phần kết) tôn vinh giá trị
đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam, lên án các hành vi bạo lực gia đình. Nội
dung bài viết mang lại cảm xúc tích cực thú vị cho người đọc. (Bài viết về phòng,
chống bạo lực gia đình có thể thay tên nhân vật nhưng phải là câu chuyện có thật).
2.2. Hình thức:
- Được viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Times New
Roman, cỡ chữ 14. Mỗi bài dự thi có dung lượng không quá 3.000 từ (Bài viết có thể
sử dụng thêm ảnh minh họa (nhưng không quá 04 ảnh, bài thi tối đa không quá 05
trang).
- Bài dự thi phải được ghi đầy đủ rõ họ và tên của tác giả (kể cả trường hợp sử
dụng bút danh), địa chỉ và điện thoại liên lạc.
- Không hạn chế về số lượng bài tham gia dự thi của mỗi tác giả.
2.3. Quy định bài dự thi:
- Bài dự thi không vi phạm quy định hoặc thể lệ cuộc thi; không vi phạm pháp
luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
- Trường hợp bài viết có liên quan đến nhân vật có thật thì người gửi bài dự thi
phải tự thỏa thuận để được sự cho phép của nhân vật đề cập trong bài viết. Người gửi
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bài dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền bài của mình, về tính xác thực của thông
tin, về mọi tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, đòi bồi thường liên quan đến bản quyền.
Bài dự thi phải chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào. Nếu tác giả vi phạm một trong
các điều kiện trên, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ giai đoạn
nào, kể cả sau khi đã trao giải. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban Tổ chức.

- Ủy ban nhân dân huyện có quyền sử dụng, xuất bản, chọn các bài tham gia dự
thi để phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Thời gian:
3.1. Vòng sơ khảo:
- Từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 15/4/2022: Phát động và tổ chức Cuộc thi
viết tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các đơn vị lực lượng vũ
trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Từ ngày 15/4/2022 - 30/4/2022: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể,
trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập hợp
bài dự thi, sơ loại và lựa chọn các bài viết có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.
3.2. Vòng chung khảo: Ban Tổ chức nhận bài dự thi, tổ chức chấm điểm và
trao giải. Bài đạt giải sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
- Thời gian nhận Bài dự thi: Trước ngày 05/05/2022.
- Địa chỉ nhận Bài dự thi: Phòng Văn hóa và Thông tin, đường Trần Phú, thị
trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269.3839.326 –
0972.140.914; Email: vhtt.mangyang@gialai.gov.vn.
- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
- Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tháng 6/2022.
4. Cơ cấu giải thưởng:
Các tác giả đoạt giải cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận và
tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
- 01 giải Nhất trị giá: 2.000.000đ.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 1.500.000đ.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000đ.
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000đ
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực
gia đình” trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện rất mong
nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể
huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng
vũ trang và nhân dân trong toàn huyện tham gia hưởng ứng để cuộc thi đạt kết quả./.
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Phụ lục
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Phần thi này bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)
Câu 1: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình là gì?
a) Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây
tổn hại về thể chất đối với thành viên khác trong gia đình.
b) Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây
tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
c) Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây
tổn hại về thể chất, tinh thần, đối với thành viên khác trong gia đình.
d) Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại tổn hại về thể chất, tinh
thần, đối với thành viên khác trong gia đình.
Câu 2: Bạo lực gia đình bao gồm mấy nhóm chính?
a) Gồm 2 nhóm chính: Nhóm hành vi bạo lực về thể chất và tinh thần.
b) Gồm 3 nhóm chính: Nhóm hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần và kinh
tế.
c) Đáp án a và b đều đúng.
d) Gồm 4 nhóm chính: Nhóm hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, kinh tế;
tình dục.
Câu 3: Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình là gì?
a) Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi
bạo lực; chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b) Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia
đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
c) Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo
quy định của pháp luật.
d) a,b,c đều đúng.
Câu 4: Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền nào sau đây?
a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính
mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; áp dụng biện pháp
ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này.
b) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; Được bố trí nơi tạm
lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật
này.
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c) Cả a và b đều đúng.
d) Đáp án a đúng, b sai.
Câu 5: Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
a) Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức,
người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
b) Ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình kịp thời theo quy định của
pháp luật.
c) Cả a và b đều đúng.
đ) Đáp án a đúng, b sai.
Câu 6: Mục đích của việc thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo
lực gia đình là gì?
a) Nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới
xoá bỏ bạo lực gia đình.
b) Nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt
Nam.
c) Cả a và b đều đúng.
d) Cả a và b sai.
Câu 7: Việc tư vấn về phòng ngừa bạo lực gia đình ở cơ sở tập trung
vào các đối tượng nào sau đây?
a) Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình.
b) Người nghiện rượu, ma tuý, đánh bạc và người chuẩn bị kết hôn.
c) Đáp án a đúng, b sai.
d) Cả a và b đều đúng.
Câu 8: Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho ai?
a) Cơ quan công an nơi gần nhất.
b) Uỷ ban nhân dân cấp xã.
c) Người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực.
d) Cả a, b và c đều đúng.
Câu 9. Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc tổ chức các cơ sở tư vấn
về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình?
a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
c) Bộ Y tế.
d) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
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Câu 10. Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình?
a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
c) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
d) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

