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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài luận văn 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước BLGĐ 

cũng đang là vấn đề nóng được quan tâm và giải quyết. Đây là vấn đề mang 

tính toàn cầu để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người nhất là đối với 

phụ nữ, người già và trẻ em. BLGĐ làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời 

sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho bản thân họ 

mà còn cho cả gia đình, cộng đồng và xã hội, vi phạm nghiêm trọng các 

quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của nạn nhân. BLGĐ xảy 

ra ở mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, 

trình độ học vấn cao hay thấp; nó làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền 

thống tốt đẹp, là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình 

Việt Nam, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự 

an toàn, lành mạnh của cộng đồng và trật tự xã hội. Không những vậy, BLGĐ 

còn gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội và quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Thiệt hại do BLGĐ gây ra cho nền 

kinh tế bao gồm những chi phí chăm sóc và phục hồi sức khỏe nạn nhân, chi 

phí điều tra, truy tố, xét xử cùng nhiều chi phí gián tiếp khác liên quan đến 

bệnh tật, mất khả năng tham gia lao động, sản xuất của nạn nhân. 

Chính vì vậy công tác phòng, chống BLGĐ là nhiệm vụ có tính chiến 

lược, lâu dài, không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. 

Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta 

đã dành sự quan tâm bằng việc ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp 

liên quan như: Hiến pháp năm 2013; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật Dân sự; Luật Bình đẳng giới; Pháp lệnh 

Xử lý vi phạm hành chính… Đặc biệt tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII 
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(năm 2007) đã thông qua Luật Phòng, chống BLGĐ, quy định về việc phòng 

ngừa BLGĐ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị BLGĐ và xử lý nghiêm minh, kịp 

thời các hành vi BLGĐ. Luật Phòng, chống BLGĐ ra đời đã tạo hành lang 

pháp lý tối cao cho các hoạt động phòng, chống BLGĐ tại Việt Nam. Chiến 

lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 cũng đã 

xác định mục tiêu chung là “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”, 

trong đó có mục tiêu cụ thể là “Hằng năm trung bình giảm từ 10 – 15% hộ 

gia đình có BLGĐ”. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực 

trong đời sống xã hội liên quan đến lĩnh vực phòng, chống BLGĐ ở nước ta.  

Quảng Nam là tỉnh duyên hải miền Trung với 18 huyện/thị/thành phố, 

trong đó có 9 huyện miền núi (6 huyện miền núi cao). Đối với Quảng Nam 

chưa có những nghiên cứu chuyên sâu để giúp hình dung một bức tranh tổng 

thể và toàn diện về tình trạng BLGĐ và công tác phòng, chống BLGĐ nhưng 

chắc chắn cũng không thể nằm ngoài bức tranh chung của cả nước và thế giới. 

Trong những năm qua, Đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp… trên địa bàn tỉnh đã tăng 

cường vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức, triển khai thực hiện 

các hoạt động đấu tranh phòng, chống BLGĐ nhằm bảo vệ quyền lợi, nhân 

phẩm cho các thành viên trong gia đình, trong đó tập trung đến các biện pháp 

hành chính với mục đích giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế không để BLGĐ xảy 

ra nghiêm trọng phải xử lý hình sự và ảnh hưởng đến vấn đề an ninh chính trị, 

trật tự an toàn của địa phương. Nhưng theo khách quan mà nhìn nhận, công 

tác phòng, chống BLGĐ tại tỉnh Quảng Nam trong những năm qua chưa thật 

sự mang lại hiệu quả, các biện pháp hành chính tuy có triển khai thực hiện 

song chưa đi vào chiều sâu, chưa có sức lan tỏa để răn đe, giáo dục người có 

hành vi BLGĐ cũng như phòng, ngừa BLGĐ; người bị bạo lực chưa được 
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bảo vệ kịp thời; các cơ quan liên quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa 

thực hiện tốt các biện pháp hành chính để phòng, chống BLGĐ hiệu quả hơn. 

Từ những vấn đề trên, tác giả chọn đề tài “Phòng, chống bạo lực gia đình 

bằng các biện pháp hành chính từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm luận văn 

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính là rất cần thiết, nó vừa góp phần giải 

quyết những vấn đề còn hạn chế của thực tế, vừa có ý nghĩa thực tiễn và có 

giá trị sâu sắc trong công tác phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài  

Đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu liên quan đến BLGĐ và 

phòng, chống BLGĐ nhưng chủ yếu là liên quan đến đến phụ nữ. Học giả 

Hoàng Bá Thịnh với rất nhiều bài viết về BLGĐ như: “Bạo lực gia đình: thực 

trạng và giải pháp ngăn chặn”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 3/2003; “Bạo lực 

gia đình ở Việt Nam và vai trò truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát 

triển phụ nữ”, Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới; “Cưỡng ép tình dục trong hôn 

nhân”, Tạp chí Xã hội học số 4/2006, “Bạo lực gia đình – Nhận thức, mức độ, 

nguyên nhân và giải pháp phòng, chống” (Báo cáo nghiên cứu bạo lực gia 

đình tại 6 tỉnh, thành phố là cơ sở khoa học cho Ủy ban các vấn đề xã hội của 

Quốc hội khóa XI) xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; “Nghiên 

cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam”, Báo Tuổi trẻ cuối tuần số 47 ngày 

26/11/2006; “Bạo lực gia đình, lỗi không chỉ nam giới”, Báo Phụ nữ số 54 

ngày 15/7/2008; “Một số vấn đề về nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam 

(2009)…; Tác giả Hoàng Nguyễn Tử Khiêm – Nguyễn Kim Thúy 2005 “Bạo 

lực gia đình – Hình thức, nguyên nhân và hậu quả”, Tạp chí Lý luận chính trị 

số 05/2003; hay Cuốn “Bạo lực gia đình - một sự sai lệch giá trị” của Lê Thị 

Quý - Đặng Vũ Cảnh Linh, NXB khoa học xã hội, Hà Nội, 2007; Tác giả Lê 

Ngọc Văn 2007 “Những cơ sở lý luận nghiên cứu bạo lực gia đình”, Chuyên 

đề khoa học, Viện Gia đình và giới; Tác giả Vu Gia 2007: Thực trạng phòng, 



 

 

 

4 
 

chống bạo lực gia đình hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, Báo Người lao động; 

Cuốn “Bình đẳng giới ở Việt Nam” của Trần Thị Vân Anh – Nguyễn Hữu 

Minh (chủ biên) Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội, 2008; … Phần lớn 

các đề tài nghiên cứu đều tập trung vào BLGĐ đối với phụ nữ; những nguyên 

nhân và hậu quả của BLGĐ, các hành vi BLGĐ, các yếu tố tác động đến hành 

vi bạo lực. Ngoài ra còn có rất nhiều giáo trình, luận văn, luận án hay các tạp 

chí thông tin khoa học về phụ nữ có đăng các báo cáo phân tích và đánh giá 

về vấn đề bình đẳng giới và BLGĐ đối với phụ nữ. Vì vậy đề tài luận văn 

“Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính từ thực 

tiễn tỉnh Quảng Nam” là công trình khoa học độc lập, nghiên cứu có hệ 

thống từ cơ sở lý luận đến thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện phòng, 

chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính tại địa bàn tỉnh Quảng Nam 

hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là trên cơ sở những quan điểm, lý luận 

về vấn đề phòng, chống BLGĐ; tìm hiểu thực trạng về công tác phòng, chống 

BLGĐ bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh trong thời gian qua để từ đó đề ra 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ tại tỉnh 

Quảng Nam trong thời gian đến, góp phần thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm cho con người, giữ gìn sự bền vững của gia đình, 

tạo môi trường xã hội lành mạnh, văn minh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp lý về phòng, 

chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính ở Việt Nam. 

Mô tả, phân tích, nhận xét thực trạng phòng, chống BLGĐ bằng các biện 

pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam. 
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Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống BLGĐ 

bằng các biện pháp hành chính. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về phòng, BLGĐ bằng các 

biện pháp hành chính.  

Thực trạng phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh 

Quảng Nam. 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống BLGĐ bằng các 

biện pháp hành chính. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Có rất nhiều biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ, nhưng đề 

tài chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp hành chính như : Biện pháp 

truyền thông, giáo dục, vận động phòng, chống BLGĐ; Biện pháp hòa 

giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, tư vấn pháp 

luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống BLGĐ; Biện pháp phát hiện, báo tin, 

ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình; Biện pháp cấm tiếp xúc theo 

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, Tòa án; Biện pháp xử phạt vi phạm 

hành chính; Biện pháp xử lý kỷ luật hành chính. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên các Công ước, Tuyên ngôn quốc tế về 

quyền con người; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước liên quan đến phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính. 

5.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: phân tích, so 

sánh, điều tra xã hội học, khảo sát thực tiễn, khoa học lịch sử, hệ thống khái 
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quát... Sử dụng các văn kiện của Đảng, của ngành, các văn bản pháp luật, các 

tài liệu nghiên cứu, các báo cáo, kết quả khảo sát, kết quả hội thảo khoa học; 

kế thừa chọn lọc các công trình nghiên cứu đã công bố của một số tác giả về 

một số vấn đề cụ thể… giúp cho việc nghiên cứu đề tài được xem xét ở nhiều 

góc độ khác nhau. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học  

Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần tạo lập cơ sở khoa học cho quá trình 

hiện thực hóa các biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ ở Việt Nam 

hiện nay. 

6.2 Ý nghĩa thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà lập 

pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hoạt động xã hội, các nhà nghiên 

cứu, cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường đại học ngành luật học, chính 

trị học, xã hội học... 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của đề tài bao gồm ba chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về phòng, chống BLGĐ 

bằng các biện pháp hành chính. 

Chương 2: Thực trạng phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành 

chính từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. 

Chương 3: Quan điểm và giải pháp đảm bảo phòng, chống BLGĐ bằng 

các biện pháp hành chính. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH 

 

1.1. Khái niệm bạo lực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

bằng các biện pháp hành chính 

1.1.1. Bạo lực gia đình 

Ngay từ thời nguyên thủy cho tới nay, không phụ thuộc vào cách kiếm 

sống, gia đình luôn tồn tại và là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các 

thành viên trong gia đình. Song để đưa ra được một cách xác định phù hợp 

với khái niệm gia đình, một số nhà nghiên cứu xã hội học đã đưa ra sự so 

sánh giữa gia đình loài người với cuộc sống lứa đôi của động vật, gia đình 

loài người luôn luôn bị ràng buộc bởi các quy định, các chuẩn mực giá trị, sự 

kiểm tra và sự tác động của xã hội; vì thế theo các nhà xã hội học, thuật ngữ 

gia đình chỉ nên dùng để nói về gia đình loài người. 

 Dưới góc độ xã hội, gia đình được coi là tế bào của xã hội bao gồm các 

yếu tố sinh học, tâm lý, kinh tế, văn hóa... khiến cho nó không giống với bất 

kỳ một nhóm xã hội nào. Có thể xem xét gia đình như một nhóm xã hội nhỏ, 

đồng thời như một thiết chế xã hội mà có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá 

trình xã hội hóa con người mà ở đó các thành viên gắn bó với nhau bởi quan 

hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng 

về sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu 

riêng của mỗi thành viên cũng như thực hiện tính tất yếu của xã hội về tái sản 

xuất con người. 

Dưới góc độ pháp lý, Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau 

do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh 

nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật này [29, Điều 3]. 
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Theo đó, Luật cũng quy định thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha 

mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con 

nuôi; con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, 

anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, 

chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ 

khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác 

ruột và cháu ruột [29, Điều 3]. 

Gia đình là tế bào của xã hội, là dạng thu nhỏ của xã hội nên BLGĐ có 

thể coi như là hình thức thu nhỏ của bạo lực xã hội. Các thành viên gia đình 

vận dụng sức mạnh để giải quyết các vấn đề gia đình với rất nhiều dạng thức 

khác nhau như bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực 

tình dục. Luật Phòng, chống BLGĐ đã đưa ra khái niệm: BLGĐ là 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 [26, Điều 1]. 

1.1.2. Khái niệm phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp 

hành chính 

Hiện nay, BLGĐ đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều địa phương, vi 

phạm nghiêm trọng đến các quyền con người, để lại hậu quả cho cá nhân, gia 

đình, cộng đồng và xã hội. BLGĐ là nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

giáo dục, phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, gây tổn hại về sức khỏe, thể 

chất, tổn thương về tâm lý, tinh thần, ảnh hưởng đến cộng đồng, trật tự xã hội 

và gây tan vỡ, suy giảm sự bền vững của gia đình. Hậu quả đó hết sức nguy 

hại nhất là đối với phụ nữ và trẻ em; họ sẽ mất niềm tin vào các thành viên 

trong gia đình, từ đó có thể dẫn đến chán học, sa ngã vào các tệ nạn xã hội 

như rượu chè, cờ bạc hoặc vi phạm pháp luật. BLGĐ cũng ảnh hưởng đến 

cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, kinh tế cũng như tài sản của gia đình cho việc 

chữa trị, phục hồi sức khỏe hoặc sự đập phá, tiêu tán bởi hành vi bạo lực. Đối 



 

 

 

9 
 

với xã hội đó là sự gây áp lực lên hệ thống y tế, các dịch vụ khác như dịch vụ 

tư vấn, nhà tạm lánh, chi phí cho việc điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến 

BLGĐ. Chính vì vậy, phòng, chống BLGĐ là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm và triển khai thực hiện với nhiều 

biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp hành chính. Đây là một trong 

những biện pháp hữu hiệu để phòng, chống BLGĐ. 

Trên thực tế đã có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về BLGĐ và phòng, 

chống BLGĐ; tuy nhiên chưa thấy tài liệu nào đề cập đến khái niệm phòng, 

chống BLGĐ hay phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính, hầu 

hết chỉ đề cập đến khái niệm BLGĐ. Song dưới góc độ nghiên cứu từ lý 

thuyết và thực tiễn, bản thân có thể hiểu phòng, chống BLGĐ là việc cá nhân, 

tổ chức hay cộng đồng phòng ngừa và chống lại không cho các 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 xảy ra.  

Theo nguồn thư viện pháp luật, biện pháp hành chính là cách thức được 

quy định mà chủ thể quản lý sử dụng quyền lực quản lý được giao để tác động 

lên đối tượng quản lý có hành vi vi phạm hành chính buộc các đối tượng quản 

lý phải thực hiện một hành vi nhất định theo ý chí của chủ thể quản lý. Theo 

đó phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính được hiểu là việc cơ 

quan quản lý sử dụng quyền lực được giao tác động lên đối tượng quản lý để 

phòng ngừa và chống lại không cho các 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 xảy ra. Qua đó bảo vệ sức khỏe, tính mạng, 

nhân phẩm, danh dự đối với các thành viên, đồng thời duy trì sự trật tự, ổn 

định của địa bàn dân cư, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn hóa. 
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1.2. Các biện pháp hành chính phòng, chống bạo lực gia đình 

1.2.1.Biện pháp truyền thông, giáo dục, vận động phòng, chống BLGĐ 

Biện pháp truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi được xem là một quá trình liên tục chia sẻ thông tin, kiến thức, thái 

độ, cảm xúc và kỹ năng... để tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người 

giao tiếp và người nhận dẫn đến những thay đổi trong nhận thức, thái độ và 

hành động. Đây là một trong những biện pháp quan trọng của việc triển khai 

thực hiện công tác gia đình cũng như phòng, chống BLGĐ. Mục đích của 

biện pháp này nhằm thay đổi nhận thức, hành vi BLGĐ, góp phần tiến tới xóa 

bỏ BLGĐ và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia 

đình Việt Nam. 

Nội dung truyền thông, giáo dục, vận động bao gồm các chính sách, pháp 

luật phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành 

viên gia đình; truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; tác hại 

của BLGĐ; biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống BLGĐ; 

kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn 

hóa; các nội dung khác liên quan đến phòng, chống BLGĐ. 

Biện pháp truyền thông, giáo dục, vận động có thể thực hiện qua hình 

thức trực tiếp (giảng dạy, đào tạo, hội thảo, hội nghị,...), hoặc gián tiếp (gửi 

thư, nói chuyện qua điện thoại, email), qua các phương tiện thông tin đại 

chúng (báo, tạp chí, phát thanh, chương trình truyền hình...), có thể thông qua 

hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa 

quần chúng khác. Biện pháp này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các 

cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác phòng, chống BLGĐ; từ đó xây 

dựng gia đình lành mạnh, nói không với bạo lực. 
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1.2.2. Biện pháp hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên 

trong gia đình; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được 

thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

pháp luật theo quy định của Luật này [28, Điều 2]. Hòa giải được áp dụng 

cho các vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng hoặc tranh chấp trong cộng đồng 

như tranh chấp giữa các cá nhân; xung đột về quyền lợi và lợi ích xuất phát từ 

quan hệ dân sự, hôn nhân, gia đình và vi phạm pháp luật khác chưa đến mức 

nghiêm trọng để áp dụng các biện pháp hình sự hoặc xử lý vi phạm hành 

chính.  

Hòa giải là một trong những biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ. 

Hòa giải là để cung cấp, giải thích thông tin về BLGĐ cũng như các hành vi 

tích cực cho các thành viên gia đình để họ ngừng hoặc giảm hành vi tiêu cực 

trong gia đình. Một mặt hòa giải giúp gia đình giải quyết những mâu thuẫn, 

tranh chấp giữa các thành viên mà có thể dẫn đến BLGĐ; mặt khác giúp gia 

đình chấm dứt các hành vi bạo lực giữa các thành viên. 

Hòa giải các mâu thuẫn và tranh chấp giữa các thành viên gia đình có thể 

được thực hiện bởi gia đình, gia tộc, hoặc cơ quan, tổ chức, địa phương. Tại 

cấp xã, cán bộ văn hóa - xã hội, công an, đại diện của UBND là thành viên 

của nhóm hòa giải. UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp hướng dẫn, giúp đỡ và 

tạo điều kiện cho các đội hòa giải địa phương để hòa giải và các cán bộ, các tổ 

chức có liên quan cần được tuyên truyền về Luật Phòng, chống BLGĐ. Hòa 

giải cần được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, tôn trọng, tự nguyện và tôn 

trọng quyền riêng tư [26, Điều 12, 13, 14, 15]. 

Biện pháp hòa giải được quy định trong luật đã tạo ra cơ sở pháp lý, tạo 
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điều kiện cho việc thực hiện các biện pháp phòng, chống BLGĐ tại cộng 

đồng, giải quyết các nguyên nhân trực tiếp của BLGĐ theo quan điểm xã hội 

hóa công tác hòa giải. Nội dung của các điều khoản này là điều chỉnh các 

nguyên tắc hòa giải tranh chấp và xung đột giữa các thành viên gia đình, trách 

nhiệm của những người trực tiếp tham gia vào công tác hòa giải; xác định một 

cách rõ ràng ranh giới, chứng cứ và giới hạn của việc hòa giải của các đối 

tượng và quan hệ giữa chúng trong hoạt động hòa giải. 

Hiện nay, tại cấp xã trên toàn quốc đều có tổ hòa giải trong đó bao gồm 

đại diện của hội phụ nữ, công an, lãnh đạo xã, đại diện chính quyền, các hội 

đoàn thể khác... Khi được báo cáo về các vụ việc bạo lực, họ có trách nhiệm 

đến các gia đình để giúp đỡ, đặc biệt là đối với các nạn nhân và thủ phạm để 

hiểu hành vi của những người này nhằm ngăn chặn bạo lực. Các tổ hòa giải 

này đã hoạt động trong một thời gian dài và đã có những đóng góp vào công 

tác phòng, chống BLGĐ. 

Biện pháp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng chống BLGĐ: 

Đây biện pháp hành chính để phòng, chống BLGĐ. Tư vấn BLGĐ là quá 

trình người tư vấn tương tác, trao đổi tích cực với thủ phạm hay nạn nhân 

BLGĐ cũng như người có liên quan nhằm giúp họ có kiến thức về luật pháp 

phòng, chống BLGĐ cũng như hiểu biết về cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của 

bản thân, người có liên quan từ đó thay đổi cách ứng xử với nhau và tạo nên 

môi trường không có bạo lực trong gia đình họ. 

Tư vấn phòng, chống BLGĐ có thể áp dụng cho nạn nhân bị BLGĐ, 

người có hành vi BLGĐ, các thành viên khác trong gia đình. Tư vấn phòng, 

chống BLGĐ có thể dưới hình thức tư vấn cá nhân, tư vấn gia đình hay tư vấn 

nhóm. Mục đích chung nhất của tư vấn phòng, chống BLGĐ là hướng tới 

tăng cường khả năng ứng xử tích cực của các thành viên trong gia đình 

phòng, chống BLGĐ. Tuy nhiên biện pháp tư vấn này nhằm nhiều mục đích 

khác nhau phụ thuộc vào nhóm đối tượng được tư vấn. 
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Biện pháp tư vấn phòng, chống BLGĐ có thể được thực hiện tại các cơ 

sở tư vấn. Các cơ sở này có thể là các cơ sở đang hoạt động hoặc thành lập 

mới cơ sở tư vấn. Người cần được tư vấn là nạn nhân BLGĐ, người gây 

BLGĐ các thành viên khác trong gia đình, người nghiện rượu, ma túy, cờ bạc. 

Họ cần được cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật về hôn nhân, gia đình và 

phòng, chống BLGĐ; kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng ứng xử khi có 

mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Tư vấn phòng, chống 

BLGĐ có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp (qua điện thoại, qua các 

phương tiện thông tin truyền thông...). 

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người 

được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp 

pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp 

luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, 

hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật [24, Điều 3]. 

Theo đó, tại các văn phòng tư vấn pháp luật, nạn nhân BLGĐ là người 

nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi hoặc trẻ em mồ côi 

không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn có thể yêu cầu được trợ giúp về luật pháp để 

bảo vệ quyền của họ, và văn phòng này sẽ tư vấn miễn phí. Đây là một trong 

những biện pháp phòng, chống BLGĐ.  

1.2.3. Biện pháp phát hiện, báo tin, ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

Nhận thức được rằng BLGĐ thường không được phát hiện và trình báo 

do diễn ra trong hoàn cảnh riêng tư. Điều 18, Luật Phòng, chống BLGĐ quy 

định: Người phát hiện BLGĐ phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi 

gần nhất hoặc UBND cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy 

ra bạo lực. 
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Cơ quan công an, UBND cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư 

khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về BLGĐ có trách nhiệm kịp thời xử lý 

hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giữ bí mật về 

nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát 

hiện, báo tin về BLGĐ. Nhân viên y tế khi điều trị cho nạn nhân BLGĐ và 

phát hiện hành vi BLGĐ có dấu hiệu phạm tội phải báo cho công an. Đây là 

vấn đề tương đối quan trọng vì các cấp có thẩm quyền dân sự đối với phòng, 

chống BLGĐ chỉ có thể đối phó với BLGĐ khi họ có thông tin về các vụ việc; 

các nhân chứng sẵn sàng báo tin khi họ biết rằng họ sẽ được bảo vệ nếu họ 

báo tin. Điều 18, 19 Nghị định 110/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ 

đưa ra các quy định xử phạt hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát 

hiện, báo tin BLGĐ, người giúp đỡ nạn nhân BLGĐ; hành vi cưỡng bức, kích 

động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi BLGĐ. 

Tại Điều 19 Luật Phòng, chống BLGĐ quy định các biện pháp ngăn 

chặn, bảo vệ được áp dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân BLGĐ, chấm dứt 

hành vi BLGĐ, giảm thiểu hậu quả do hành vi bạo lực gây ra, bao gồm: Buộc 

chấm dứt ngay hành vi BLGĐ; cấp cứu nạn nhân BLGĐ; các biện pháp ngăn 

chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật 

về tố tụng hình sự đối với người có hành vi BLGĐ, cấm người có hành vi 

BLGĐ đến gần nạn nhân, sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin 

khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân. Người có mặt tại nơi xảy ra BLGĐ 

tùy theo tính chất, mức độ của hành vi bạo lực và khả năng của mình có trách 

nhiệm thực hiện các biện pháp quy định tại điểm a, điểm b koản 1 Điều này. 

1.2.4.Biện pháp cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp 

xã, Tòa án 

Cấm tiếp xúc với nạn nhân BLGĐ là việc không cho phép người có hành 

vi BLGĐ thực hiện các hành vi sau đây: Đến gần nạn nhân trong khoảng cách 
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dưới 30m, trừ trường hợp giữa người có hành vi BLGĐ và nạn nhân có sự ngăn 

cách như tường, hàng rào hoặc các vật ngăn cách khác, bảo đảm đủ an toàn cho 

nạn nhân; Sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin 

khác để thực hiện hành vi bạo lực với nạn nhân; Thẩm quyền áp dụng biện 

pháp này thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra BLGĐ và Toà án đang 

thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân BLGĐ và người có hành vi 

BLGĐ; Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký [8, Điều 8]. 

Điều kiện để áp dụng biện pháp này cho cả UBND cấp xã và Tòa án bao 

gồm: Có đơn yêu cầu của nạn nhân BLGĐ, người giám hộ hoặc người đại 

diện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân 

BLGĐ; hành vi BLGĐ gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc 

đe doạ tính mạng của nạn nhân BLGĐ; người có hành vi BLGĐ và nạn nhân 

BLGĐ có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc (nơi ở này bao gồm 

nhà của người thân, bạn bè, địa chỉ tin cậy hoặc nơi ở khác mà nạn nhân 

BLGĐ tự nguyện chuyển đến ở). Đối với Tòa án thì áp dụng biện pháp cấm 

tiếp xúc không quá 4 tháng. Đối với UBND cấp xã quyết định áp dụng biện 

pháp này không quá 3 ngày. 

Người có hành vi BLGĐ chỉ được tiếp xúc với nạn nhân BLGĐ sau khi 

báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân BLGĐ 

trong một số trường hợp sau: Gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi; gia đình có 

người bị tai nạn, bị bệnh nặng.  

Chậm nhất 12 giờ, kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch UBND 

cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, trường hợp 

không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và phải nêu rõ lý do cho 

người yêu cầu biết. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và 
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được gửi cho người có hành vi BLGĐ, nạn nhân BLGĐ, người đứng đầu 

cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân BLGĐ. 

Khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc 

của Toà án có thẩm quyền thì người đứng đầu cộng đồng dân cư phối hợp với 

tổ chức có liên quan ở cơ sở để phân công người giám sát việc thực hiện 

quyết định cấm tiếp xúc. Người có hành vi BLGĐ vi phạm quyết định cấm 

tiếp xúc có thể bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

trong các trường hợp: Có đơn đề nghị của nạn nhân BLGĐ; người vi phạm 

quyết định cấm tiếp xúc đã bị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhắc 

nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

1.2.5. Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính 

Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những biện pháp sử dụng để 

phòng, chống BLGĐ khi tính chất, mức độ vi phạm cao hơn so với các biện 

pháp hành chính được áp dụng nêu trên. Người có hành vi BLGĐ tùy theo 

tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống BLGĐ. Đây là biện pháp nhằm giáo dục người vi phạm nhận thức 

được sai phạm, tự nguyện sửa chữa, thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định 

hoặc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung. 

Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực phòng, chống 

BLGĐ không quy định tại Nghị định 08/2009/NĐ-CP thì áp dụng theo quy 

định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước có liên quan; hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

BLGĐ đối với trẻ em thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật xử 

phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Người có hành vi BLGĐ có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt và biện 

pháp khắc phục hậu quả như: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống BLGĐ, cá nhân, tổ chức vi phạm bị áp dụng một trong 
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các hình thức xử phạt chính gồm: cảnh cáo; phạt tiền (mức phạt từ 100.000 

đồng đến 30.000.000 đồng). Người nước ngoài vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống BLGĐ trên lãnh thổ Việt Nam còn có thể bị xử phạt trục 

xuất. Trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung 

trong từng trường hợp cụ thể. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức 

xử phạt trục xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt 

trục xuất theo thủ tục hành chính [7, Điều 4]. 

1.2.6. Biện pháp xử lý hành chính 

Trong tất cả các biện pháp hành chính về phòng, chống BLGĐ thì xử lý 

hành chính là biện pháp cao nhất, có tính giáo dục cao. Luật Phòng, chống 

BLGĐ quy định về xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

BLGĐ như sau: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ 

tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ 

luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi BLGĐ nếu bị xử lý vi phạm 

hành chính theo quy định của khoản 1 Điều này thì bị thông báo cho người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo 

dục; Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, 

chống BLGĐ, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người 

có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ [26, Điều 45]. 

Như vậy, người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ có 

thể bị xử lý bằng các biện pháp khác nhau, bao gồm: 

Cán bộ, công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một 

trong các hình thức kỷ luật như: Đối với cán bộ:  Khiển trách; Cảnh cáo; Cách 
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chức; Bãi nhiệm [27, Điều 78]; đối với công chức bao gồm: Khiển trách; Cảnh 

cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc [27, Điều 79].  

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật với cán bộ, công chức tuân thủ theo 

những quy định của pháp luật. Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào 

hướng dẫn việc xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức có hành vi BLGĐ; tuy 

nhiên các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có thể căn cứ vào Điều 42, Luật 

Phòng, chống BLGĐ và Điều 78, 79 Luật Cán bộ, công chức để đưa ra hình 

thức kỷ luật hợp lý. 

Cán bộ, công chức không chỉ chiếm số lượng lớn mà còn là đối tượng có 

khả năng gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Việc pháp luật quy định về việc 

kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi BLGĐ là cơ sở để thực thi công tác 

phòng, chống BLGĐ một cách có hiệu quả. Quá trình triển khai công tác kế 

hoạch hóa gia đình là một minh chứng rõ ràng cho thấy, trong lĩnh vực liên 

quan đến gia đình, chế tài xử lý kỷ luật có tác động rất tích cực tới ý thức của 

cán bộ, công chức, và từ đó có sức lan tỏa ra toàn xã hội. 

Xử lý hành chính: Những quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ đã được ghi nhận tại Nghị định 110/NĐ-

CP của Chính phủ. Nghị định này quy định rất chi tiết về phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng, thẩm quyền, nguyên tắc, hình thức xử phạt, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ… Theo đó: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống BLGĐ là hành vi BLGĐ và các hành vi khác do tổ chức, cá nhân thực 

hiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực phòng, chống BLGĐ mà không phải là tội phạm và theo quy định của 

pháp luật phải bị xử phạt hành chính.  

1.3. Vai trò của phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp 

hành chính 

Vai trò của phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là công 
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cụ hữu hiệu của nhà nước vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục, 

phòng ngừa đối với mọi hành vi BLGĐ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự; đồng thời bảo vệ, định hướng và thúc đẩy phát triển các quan hệ xã 

hội nói chung, hạn chế và loại bỏ các quan hệ lạc hậu trong gia đình nói riêng, 

thể hiện khả năng đưa các quan hệ của các thành viên trong gia đình phát triển 

phù hợp với quy luật chung trong đời sống gia đình, xã hội.  

1.3.1. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng về 

phòng, chống bạo lực gia đình; giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình phải xử 

lý hình sự 

Xuất phát từ thực tế quan hệ trong gia đình thường mang tính khép kín, 

nhạy cảm, những vụ việc BLGĐ thường khó phát hiện, khi bị phát hiện cũng 

khó xử lý bởi tâm lý e ngại của nạn nhân và cả những người trong cộng đồng, 

và thậm chí nếu xử lý rồi thì khả năng tái diễn cũng rất cao. Vì thế, các quy 

định của pháp luật khó vươn tới từng gia đình do sự nhạy cảm của vấn đề này 

và nhận thức của người dân hạn chế. Sự can thiệp của pháp luật hình sự, dân 

sự có thể dẫn tới phá hủy các mối quan hệ giữa các thành viên gia đình. Chính 

vì vậy, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là biện pháp hữu 

hiệu có tính giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, cho cộng đồng về 

phòng, chống BLGĐ, đồng thời tuyên truyền, giáo dục về gia đình, góp phần 

định hướng hành vi của mỗi người, nạn nhân được trang bị kiến thức để tự 

bảo vệ, người có hành vi bạo lực thì nhận thức được tính chất, hậu quả của 

hành vi để tự kiềm chế tốt hơn; những người xung quanh biết được trách 

nhiệm tham gia phòng, chống BLGĐ và có ứng xử phù hợp. 

Mặt khác, BLGĐ để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia 

đình, xã hội, đồng thời cũng là gánh nặng của các cơ quan tư pháp phải vào 

cuộc điều tra, truy tố, xét xử, tốn rất nhiều công sức, thời gian, nhân lực của 

nhà nước. Vì vậy, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính được 
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xem là công cụ, cách thức tổ chức và thực hiện pháp luật đi vào cuộc sống. 

Bên cạnh chế tài xử phạt hành chính, còn có các biện pháp phòng ngừa, bảo 

vệ, hỗ trợ… trở thành một kênh phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, góp 

phần xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng trong gia đình, ngoài xã hội. Theo nghĩa 

đó, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là công cụ hữu hiệu 

của nhà nước để xử lý hành vi BLGĐ, quy định những can thiệp bắt buộc để 

điều chỉnh hành vi vi phạm của cá nhân về bản chất không phải là tội phạm và 

theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính, chủ yếu nhằm giáo 

dục người vi phạm nhận thức được sai phạm, tự nguyện sửa chữa, thực hiện 

nghĩa vụ mà pháp luật quy định hoặc chấm dứt hành vi vi phạm pháp 

luật...Việc xử lý nhanh chóng, kịp thời và nhất quán các vụ BLGĐ sẽ góp 

phần khôi phục trật tự về quản lý nhà nước, tăng cường nhận thức xã hội về 

phòng, chống BLGĐ.  

1.3.2. Bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình 

Mỗi con người sinh ra, mỗi công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo 

vệ. Tuy nhiên quyền con người có thể bị xâm hại từ các thành viên trong gia 

đình không chỉ là sự tấn công cơ học, mà còn là hành động tác động đến thể 

chất của nạn nhân, dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau. Vì vậy, để bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân, các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng nhiều biện 

pháp về dân sự, hình sự, hành chính, trong đó chủ yếu là các hình thức pháp 

lý hành chính theo quy định của pháp luật tác động lên đối tượng gây ra các 

hành vi gây nguy hại cho nạn nhân nhằm giảm thiểu, chấm dứt hành vi 

BLGĐ, đồng thời lên án các hành vi BLGĐ và các biện pháp bảo vệ nạn nhân 

bị BLGĐ. Khi cần thiết, còn có các chế tài về hình sự nhằm cách ly đối với 

các hành vi BLGĐ nghiêm trọng ra khỏi đời sống xã hội. 

Phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính trước hết là ngăn 

chặn kịp thời hành vi bạo lực hoặc nguy cơ gây ra hành vi BLGĐ, bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể, kể cả việc tác động xấu của 

hành vi này tới những người xung quanh. Việc phòng, chống BLGĐ sẽ nâng 

cao ý thức bảo vệ gia đình cho các thành viên, góp phần đảm bảo cho một gia 

đình dân chủ, hòa thuận, hạnh phúc, bền vững, bắt đầu bằng việc nhận ra hậu 

quả của hành vi bạo lực, những quyền và nghĩa vụ của mình với hành vi bạo 

lực, mỗi thành viên gia đình sẽ có ý thức sâu sắc hơn việc cần phải tôn trọng 

lẫn nhau, cần có sự quan tâm, ứng xử hợp lý khi nảy sinh tranh chấp... Từ đó, 

họ cũng sẽ hiểu và trân trọng hơn gia đình và những người thân của mình. 

BLGĐ là một vấn đề xã hội, ảnh hưởng đến quyền con người, đạo đức, 

nhân cách, văn hóa, cộng đồng. Vì vậy, phòng, chống BLGĐ là trách nhiệm 

của toàn xã hội, các cá nhân, gia đình, các tổ chức xã hội và nhà nước, được 

quy định trong Luật phòng, chống BLGĐ. Sự thiếu quan tâm tới hành vi 

BLGĐ cũng như thái độ thờ ơ với nạn nhân của BLGĐ làm cho pháp luật về 

phòng, chống BLGĐ kém hiệu quả và không đi vào cuộc sống. Từ đó, quyền 

lợi hợp pháp chính đáng của các thành viên trong gia đình khó được đảm bảo, 

đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo bình đẳng giới thực chất 

trong gia đình và xã hội cũng như đảm bảo một xã hội dân chủ, văn minh. 

1.3.3. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Trong thời đại ngày nay, khi nước ta đang xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa sẽ tác động, ảnh hưởng mạnh đến gia đình, tạo nên những biến đổi sâu 

sắc đối với gia đình trên nhiều phương diện, vì vậy, khẩu hiệu hành động của 

mỗi thành viên trong xã hội là sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp 

luật thì mỗi người thành viên trong gia đình cần thực hiện nghiêm túc đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, gia đình với tư 

cách là một tế bào của xã hội cần phải thực hiện tốt chức năng giáo dục, xã 
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hội hóa các thành viên trong gia đình mình, xây dựng thiết chế, những giá trị 

đạo đức và truyền thống của từng gia đình, đồng thời có sự kết hợp các biện 

pháp hành chính với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo cho mọi thành 

viên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Có như vậy mới đảm bảo 

sự ổn định chính trị, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự phát 

triển bền vững của gia đình. 

Với ý nghĩa đó, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của gia đình. 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 với mục tiêu Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 

thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Chiến lược 

này đã nêu bật quan điểm gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan 

trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn 

hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục 

vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng con nười Việt Nam phát 

triển toàn diện và môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một 

trong các mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, trong 

các chỉ tiêu của Chiến lược, có chỉ tiêu đó là: Hằng năm trung bình giảm từ 

10-15% hộ gia đình có BLGĐ. 

1.3.4. Góp phần thực hiện pháp luật quốc tế về quyền con người 

Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước, là trung tâm của các chính sách 

kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng 

cho phát triển bền vững trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc 

Việt Nam gia nhập hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người là một 

bước tiến chính trị quan trọng cả hai phương diện đối nội và đối ngoại của 

Việt Nam.  

Tham gia các Công ước về quyền con người, nhà nước Việt Nam luôn 
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tuân thủ các quy định của các Điều ước quốc tế về quyền con người trong 

Tuyên ngôn Thế giới Nhân quyền năm 1948 (UDHR), Công ước về quyền 

dân sự, chính trị năm 1966 (ICCPR), Công ước chống phân biệt đối xử với 

phụ nữ năm 1979 (CEDAW).... Đó là, thừa nhận nhân cách của tất cả con 

người trong đại gia đình nhân loại và những quyền bình đẳng không thể tước 

đoạt của họ là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới; "Mọi 

người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm, cũng như quyền lợi. 

Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tri. Sự đối xử giữa con người 

với nhau phải được trên tinh thần bác ái” [41, Điều 1]; Gia đình là một đơn vị 

tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ [41, 

Điều 16]. Công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966 quy định: Gia 

đình là một tế bào cơ bản và tự nhiên của xã hội, cần phải được nhà nước và 

xã hội bảo hộ [12, Điều 23]; Công ước CEDAW về chống phân biệt đối xử 

với phụ nữ quy định áp dụng mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt đối 

xử với phụ nữ trong mọi vấn đề liên quan đến các quan hệ gia đình và hôn 

nhân và đặc biệt trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới là phụ nữ nhằm đảm bảo 

phụ nữ ngang quyền với nam giới trong gia đình; Nam và nữ có vị trí, vai trò 

ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự 

phát triển của cộng đồng, gia đình; Nam nữ có quyền thụ hưởng như nhau về 

mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; Được bình đẳng trong 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

Trên tinh thần các Điều ước quốc tế, Việt Nam xây dựng cơ chế pháp lý 

về quyền con người thể hiện trong Hiến pháp, vận dụng các nguyên tắc cơ 

bản và thiết lập những cơ chế bảo đảm thực thi các quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, đề ra các luật, chính sách đảm bảo quyền con người. Các thành 

viên trong gia đình đều không bị phân biệt đối xử khi tham gia vào các hoạt 

động xã hội, đồng thời cùng được thừa hưởng mọi thành quả của gia đình, 
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tiến bộ xã hội, đó chính là biểu hiện sinh động năng lực làm chủ xã hội của 

một tế bào trong đời sống gia đình và xã hội. Ngoài ra, các nguyên tắc này 

còn xác định cách thức, biện pháp loại trừ những sự phân biệt đối xử đối với 

các thành viên trong gia đình trong việc thụ hưởng các quyền con người đã 

được thừa nhận. 

Như vậy, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa những quy định của Công ước 

quốc tế về quyền con người là phù hợp với xu thế của thời đại toàn cầu hóa, 

theo hướng ngày càng đầy đủ, hoàn thiện. Đây cũng là điều kiện để Việt Nam 

thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên; tạo nền 

tảng pháp lý cao nhất bảo đảm nhân quyền con người luôn là nội dung, mục 

tiêu, động lực cho phát triển toàn diện của đất nước và xây dựng nhà nước 

pháp quyền Việt Nam. 

1.4. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp 

hành chính 

Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2007 quy định các nguyên tắc phòng, 

chống BLGĐ. Đây là những nguyên tắc quan trọng để các cấp, các ngành, các 

cơ quan chức năng vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần 

phòng, chống BLGĐ có hiệu quả. 

1.4.1. Nguyên tắc kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp hành 

chính phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó lấy phòng ngừa là chính  

Phòng, chống BLGĐ phải kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp 

hành chính, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Đây là nguyên tắc chủ đạo 

trong phòng, chống BLGĐ bởi nhiều lý do. Trên thực tế, khi phòng, chống 

BLGĐ, chúng ta không thể đơn thuần chỉ sử dụng một biện pháp duy nhất, 

việc đó sẽ không mang lại hiệu quả cao mà làm cho công tác phòng, chống 

BLGĐ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Xuất phát từ thực tế quan hệ trong gia 

đình thường mang tính khép kín, với các thành viên gia đình cũng như những 
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người xung quanh, việc trong gia đình thì người ngoài ít có cơ hội xen vào, vì 

thế những vụ việc BLGĐ thường khó phát hiện, khi bị phát hiện cũng khó xử 

lý bởi tâm lý e ngại của nạn nhân và cả những người biết chuyện, và thậm chí 

nếu xử lý rồi thì khả năng tái diễn cũng rất cao vì để tìm ra biện pháp ngăn 

chặn phù hợp là không dễ. Các quy định pháp luật khó vươn tới từng gia đình, 

bởi nhận thức của người dân về vấn đề này còn hạn chế, sự can thiệp mạnh 

mẽ của pháp luật có thể dẫn tới phá hủy các mối quan hệ giữa các thành viên 

gia đình, vì vậy phải luôn chú ý đến công tác phòng ngừa. Muốn làm tốt công 

tác này phải có sự kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp, không thể đơn 

lẻ một biện pháp nào đó mà chúng ta có thể phòng, chống  BLGĐ. Biện pháp 

này đòi hỏi có sự tham gia vào cuộc của các cấp chính quyền, Mặt trận, các 

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân phòng, chống BLGĐ. 

1.4.2. Nguyên tắc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia 

đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập 

quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam  

Công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải trong vấn 

đề này là rất quan trọng, góp phần định hướng hành vi của mỗi người, nạn 

nhân được trang bị kiến thức để tự bảo vệ, người có thể có hành vi bạo lực thì 

nhận thức được tính chất, hậu quả của hành vi để tự kiềm chế tốt hơn, những 

người xung quanh biết được trách nhiệm tham gia phòng, chống BLGĐ và có 

thái độ ứng xử phù hợp. 

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội tốt và ngược lại. Do 

vậy việc xây dựng gia đình văn hóa là rất quan trọng. Để làm được điều này, 

chúng ta xác định công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình phải được chú ý 

đầu tiên. Việc tuyên truyền giáo dục nếu kết hợp với truyền thống văn hoá, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc thì sẽ càng được phát huy tốt hơn nữa, 

bởi vì người Việt Nam nói chung chịu tác động khá lớn từ những tư tưởng 
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này. Đặc biệt, ở những nơi mà quan niệm "phép vua thua lệ làng", trình độ 

dân trí thấp thì việc giáo dục người dân thông qua các phong tục, tập quán 

mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. 

Pháp luật luôn hướng tới việc ngăn chặn các hành vi phạm tội trước khi 

xảy ra để giữ gìn trật tự, tránh những tổn thất cho cá nhân, gia đình, cộng 

đồng và xã hội. Riêng trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ thì việc phòng 

ngừa càng có ý nghĩa quan trọng, bởi vì hành vi bạo lực nếu xảy ra thì ít nhiều 

đã gây ra những tổn thương nhất định cho các thành viên trong gia đình, làm 

xấu đi mối liên kết và tình cảm gia đình, và việc hàn gắn là không dễ; nếu 

hành vi bị phát hiện và xử ký theo pháp luật thì quan hệ gia đình có thể sẽ 

chuyển biến xấu hơn nữa. BLGĐ cũng tốn kém đến nhiều chi phí như chăm 

sóc y tế, hỗ trợ nạn nhân…Vì vậy, cần phải lấy phòng ngừa là chính trong 

hoạt động phòng, chống BLGĐ. 

1.4.3. Nguyên tắc hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật 

Đây là một trong những nguyên tắc chung của pháp luật. Riêng trong 

lĩnh vực BLGĐ, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi càng 

có ý nghĩa quan trọng. Khi hành vi bạo lực xảy ra, nếu chúng ta phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời thì sẽ tránh hoặc hạn chế được hậu quả do BLGĐ 

gây ra nếu cứ đi lặp lại nhiều lần. Một khi hành vi BLGĐ lặp đi lặp lại nhiều 

lần có thể trở thành "thói quen", được chấp nhận với cả nạn nhân, người vi 

phạm cũng như thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Thực 

tế cho thấy nếp sống, nếp nghĩ của người Việt Nam nói chung vẫn cho rằng 

những hành vi BLGĐ là bình thường, là chuyện riêng của gia đình, thậm chí 

đôi khi là cần thiết vì họ đang giáo dục, dạy bảo thành viên trong gia đình họ. 

Vì thế, những hành vi BLGĐ mà luật quy định thường không được nhìn nhận, 

nhất là những hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế hay bạo lực tình dục, 



 

 

 

27 
 

từ đó khó phát hiện, khó ngăn chặn, xử lý hoặc là nếu có phát hiện, ngăn chặn 

hay xử lý thì thường cũng không được kịp thời. Do đó, quy định về nguyên 

tắc này là cần thiết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá 

nhân, công dân trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ. 

1.4.4. Nguyên tắc nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp 

thời, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, 

người tàn tật và phụ nữ. 

Giúp đỡ, bảo vệ kịp thời các nạn nhân, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ là điều cần thiết và 

đã được pháp luật ghi nhận như một nguyên tắc quan trọng, mọi người đều 

phải tuân theo. Như đã phân tích ở trên, những vấn đề về gia đình, trong đó có 

BLGĐ thường không nhận được sự quan tâm sâu sắc và đúng đắn của thành 

viên gia đình cũng như những người xung quanh, bởi vì họ coi đấy là chuyện 

riêng, chuyện nội bộ của mỗi nhà. Trên thực tế, BLGĐ với nam giới ít hơn rất 

nhiều so với các đối tượng khác. Do vậy khi BLGĐ xảy ra, những người có 

trách nhiệm phải bảo vệ, giúp đỡ họ kịp thời nhưng phải lưu ý đến các đối 

tượng đã ghi nhận tại nguyên tắc trên, bởi họ là những đối tượng yếu thế 

trong gia đình, trong xã hội, họ rất cần được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng xã hội; việc giúp đỡ nạn nhân trở nên hạn chế, nhất là khi 

họ còn phải lo sợ sự trả thù của người có hành vi bạo lực. Ngoài ra, việc giúp 

nạn nhân như thế nào, bằng những phương tiện gì cũng gây cho họ những 

lúng túng nhất định, do đó pháp luật cho phép họ tùy khả năng, tình hình mà 

đưa ra những xử sự hợp lý nhất, ưu tiên những đối tượng dễ bị tổn thương 

như trẻ em, phụ nữ, người già… 

1.4.5. Nguyên tắc phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 

cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình 

Phòng, chống BLGĐ không phải là trách nhiệm của bất cứ cá nhân hay 
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một tổ chức nào, vì vậy phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 

cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống BLGĐ là rất quan trọng. Từ 

lâu, BLGĐ đã không còn là vấn đề của mỗi gia đình mà còn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ gây mất ổn định xã hội, trật tự an toàn của địa phương, làm mất đi 

truyền thống tốt đẹp của gia đình vốn từ xưa nay được xem là gia đình văn 

hóa, tế bào tốt của xã hội tốt, xã hội văn minh. Do đó việc phòng, chống 

BLGĐ là trách nhiệm chung của cộng đồng chứ không chỉ là của nhà nước và 

những người có liên quan. Những người có trách nhiệm phải biết phát huy vai 

trò của từng cá nhân, tổ chức trong phòng, chống BLGĐ, đưa họ cùng tham 

gia. Nguyên tắc này nó đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, 

cá nhân, phải làm sao để khuyến khích, huy động mọi người cùng tham gia 

vào công tác này. Trong phòng, chống BLGĐ, nếu chúng ta chỉ đưa trách 

nhiệm cụ thể vào một hay hai cơ quan nào thì e rằng không thể thực hiện 

được và hiệu quả sẽ không cao. Thực tế cho thấy từng cá nhân, tổ chức, cộng 

đồng có vài trò rất quan trọng, họ tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong xã 

hội. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống BLGĐ vốn gặp nhiều khó khăn khi 

triển khai trên thực tế, nên rất cần sự quan tâm phối hợp của tất cả các thành 

viên này. Họ chưa vào cuộc xem như người ta chưa nhận thức không đúng 

tầm quan trọng, ý nghĩa của việc phòng, chống BLGĐ. Việc quy định nguyên 

tắc này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc 

phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ 

chức trong phòng, chống BLGĐ.  

1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phòng, chống bạo lực gia đình 

bằng các biện pháp hành chính 

1.5.1. Yếu tố pháp luật 

Bảo đảm phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là một quá 

trình, phụ thuộc vào tổng thể nhiều điều kiện khác nhau như kinh tế, chính trị, 
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văn hóa, pháp luật…trong đó, pháp luật có vai trò quan trọng hàng đầu. Pháp 

luật là phương tiện chính thức hóa các giá trị của quyền con người. Các quyền 

đó được thể chế hóa và mang tính bắt buộc, được thừa nhận và bảo vệ. Nếu 

không có sự thừa nhận và thông qua pháp luật thì quyền tự nhiên vốn có của 

con người khó bảo đảm.  

Pháp luật là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc phòng, chống 

BLGĐ, bảo vệ thực hiện quyền con người. Tính sắc bén của pháp luật được 

thể hiện ở các quy định cụ thể trong pháp luật, được bảo đảm bằng bộ máy, 

cách thức tác động của quyền lực nhà nước. Khi cần thiết thì Nhà nước sử 

dụng các biện pháp hành chính trên cơ sở tiến hành các phương pháp giáo 

dục, truyền thông, vận động…, đảm bảo phòng, chống BLGĐ. Bên cạnh đó 

nhờ hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật mà mọi hành vi BLGĐ đều có khả 

năng phát hiện và xử lý kịp thời.  

Pháp luật được xem là phương tiện, công cụ, vũ khí để nhà nước quản lý 

xã hội, đồng thời cũng là công cụ, vũ khí để công dân bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân trong xã hội. Quyền con người có thể bị xâm phạm từ 

phía gia đình, vì vậy pháp luật là chuẩn mực của sự công bằng, là cơ sở để 

công dân tự bảo vệ mình. Mặt khác, bên cạnh việc thể chế hoá trong pháp luật 

và bảo đảm cho các quy định của pháp luật được thực hiện, cần phải có thiết 

chế bảo đảm quyền con người không bị xâm phạm. 

Pháp luật về phòng, chống BLGĐ tạo cơ sở pháp lý cho cá nhân, tổ 

chức, cộng đồng đấu tranh với những hành vi sai trái, phân biệt đối xử, những 

định kiến giới dẫn đến BLGĐ. Nếu không có những quy định của pháp luật 

về phòng, chống BLGĐ thì cũng là khó khăn cho những người tham gia 

phòng, chống BLGĐ. Vì vậy, pháp luật về phòng, chống BLGĐ có vai trò 

quan trọng trong việc bảo đảm, bảo vệ và thực hiện quyền con người. 
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1.5.2. Yếu tố kinh tế 

Kinh tế luôn là yếu tố tác động mạnh đến việc phòng, chống BLGĐ, đặc 

biệt là phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính. Kinh tế khó khăn 

thường dẫn đến những khó khăn trong việc triển khai thực hiện các biện pháp  

đồng bộ. Khi nguồn lực con người có, nhưng kinh tế không cho phép, không 

đảm bảo thì dù có muốn thực hiện đầy đủ các biện pháp hành chính phòng, 

chống BLGĐ, các cá nhân, tổ chức liên quan cũng không thể thực hiện được. 

Ngoài nguồn lực con người thì kinh tế luôn quyết định đến mọi vấn đề của đất 

nước, của xã hội. 

Phát triển kinh tế tạo cơ sở vật chất cho xã hội, xóa bỏ nghèo đói, nâng 

cao mức sống dân cư, thực hiện bình đẳng xã hội, là một trong những điều 

kiện quan trọng bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống BLGĐ. Nhưng 

muốn phát triển kinh tế thì đường lối phát triển phải được cụ thể hóa trong 

chính sách, pháp luật. Pháp luật sẽ tạo khuôn khổ môi trường pháp lý thuận 

lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát huy được mọi tiềm 

năng, hạn chế các mặt tiêu cực, từ đó tạo điều kiện vững chắc cho việc thực 

hiện công tác phòng chống BLGĐ, đặc biệt là phòng, chống BLGĐ bằng các 

biện pháp hành chính. 

1.5.3. Yếu tố văn hóa – xã hội 

Văn hóa bao gồm các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo 

ra nhằm phục vụ nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Phát triển văn 

hóa là xây dựng toàn bộ các hoạt động tinh thần của xã hội, từ đạo đức, lối 

sống, văn học, nghệ thuật, giáo dục; là sáng tạo, cải tạo hiện thực vươn tới giá 

trị nhân văn, thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao giá trị cuộc sống. Vì vậy, yếu 

tố văn hóa tác động mạnh đến việc phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp 

hành chính. Nói tới văn hóa là đề cập đến trình độ văn minh của một xã hội. 

Khi xã hội văn minh thì sẽ xóa bỏ đi những định kiến giới, xóa bỏ sự bất bình 
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đẳng, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu… con người sẽ sống tốt đẹp hơn, 

nhân văn hơn, điều đó cũng có nghĩa chỉ chất lượng và trình độ cuộc sống con 

người. Từ đó, họ sẽ có môi trường sống lành mạnh, quyền con người được đảm 

bảo và như vậy việc phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính cũng 

dễ dàng và thuận lợi. 

Phòng, chống BLGĐ cũng chịu ảnh hưởng của yếu tố xã hội. Gia đình là 

tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội tốt và ngược lại. Tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội đều phải được tôn trọng, quản lý phát triển nhằm bảo đảm 

quyền con người, bảo đảm tự do, công bằng; đảm bảo môi trường sống an toàn 

và thỏa mãn nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi thành viên. 

Nhận thức của xã hội, các nhà quản lý tốt hay kém có ảnh hưởng rất lớn đến 

công tác phòng, chống BLGĐ trong giai đoạn hiện nay.  

Văn hoá - xã hội có tác động mạnh mẽ đến ý thức của con người, quyết 

định giá trị, niềm tin, thái độ, hành vi của con người, là yếu tố tác động trực 

tiếp đến ý chí, tư tưởng, quan điểm, quan niệm của những người có trách 

nhiệm để họ xác định được công việc, trách nhiệm của mình, họ sẽ biết cái 

đúng, cái sai, điều nên làm và không nên làm. Chính vì vậy, phát triển văn 

hóa - xã hội góp phần ổn định chính trị - xã hội... đảm bảo cho công tác 

phòng, chống BLGĐ. 

1.5.4. Các yếu tố khác (nguồn lực, chính sách ...) 

Ngoài những yếu tố cơ bản trên, nguồn lực, chính sách cũng là những 

yếu tố quan trọng tác động đến phòng, chống BLGĐ. Nguồn lực con người là 

yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Vì vậy cần 

tập trung bồi dưỡng và đào tạo phát huy nguồn lực con người thành lực lượng 

lao động xã hội, lực lượng sản xuất có đủ bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ làm 

công tác gia đình phải có kỹ năng và kiến thức chuyên môn để thực hiện 
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nhiệm vụ, phải biết thu thập, thống kê, phân tích số liệu về gia đình và phòng, 

chống BLGĐ. Bên cạnh đó, chính sách về tài chính quốc gia ngoài sử dụng 

hiệu quả nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phải đảm bảo chính sách 

tiền công, tiền lương, trợ cấp xã hội, chăm lo bảo hộ lao động, cải thiện điều 

kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ… Từ đó, 

khuyến khích các lực lượng tham gia vào lĩnh vực phòng, chống BLGĐ cũng 

như việc sử dụng các biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ hiệu quả. 

Bất cứ một hoạt động nào triển khai cũng đều có sự tác động của nhiều 

yếu tố, nguồn lực và chính sách tác động nhiều đến sự thành công của các 

hoạt động. Trong phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính, cần có 

nguồn lực, chính sách để triển khai xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả 

các biện pháp. Nếu không có nguồn lực, chính sách thì rất khó khăn cho 

những nhà quản lý, những người làm công tác phòng, chống BLGĐ. 

 

Tiểu kết Chương 1 

Phòng, chống BLGĐ nói chung; phòng, chống BLGĐ bằng các biện 

pháp hành chính nói riêng là hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng nhằm bảo vệ quyền con người, đây là một trong 

những quyền quan trong nhất được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đảm bảo 

mọi thành viên trong gia đình được bình đẳng, được pháp luật tôn trọng và 

bảo vệ. 

Phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính được quy định cụ 

thể trong luật, nó cũng được kết hợp hài hòa giữa các quy định của pháp luật 

quốc gia và pháp luật quốc tế, là sự đảm bảo cam kết của nhà nước Việt Nam 

ký kết tham gia thành viên. Phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành 

chính chịu tác động của các yếu tố như yếu tố pháp luật, yếu tố kinh tế, yếu tố 

văn hóa – xã hội, yếu tố khác (nguồn lực, chính sách). Trong điều kiện xây 
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dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, 

do dân và vì dân, việc đảm bảo quyền con người nói chung, bảo đảm cho các 

thành viên trong gia đình không bị bạo lực nói riêng là rất cần thiết, là yêu cầu 

khách quan phải được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Phòng, chống BLGĐ 

bằng các biện pháp hành chính là biện pháp, công cụ hữu hiệu nhằm răn đe, 

giáo dục và ngăn ngừa trong nhân dân, trong cộng đồng về các hành vi 

BLGĐ, hạn chế thấp nhất những vụ BLGĐ nghiêm trọng xảy ra phải truy cứu 

trách nhiệm hình sự, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền 

vững, thực hiện đúng mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đó là “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã 

hội”. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC 

BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM 

 

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến phòng, chống bạo lực gia đình bằng 

các biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam 

2.1.1. Tình hình bạo lực gia đình tại tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Trung với diện tích 

tự nhiên của tỉnh là 10.406 km2, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng, phía Đông 

giáp biển Đông với trên 125 km bờ biển, phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và 

nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi. 

Quảng Nam có địa hình phức tạp, với 15 huyện, 02 thành phố và 01 thị xã, 

trong đó có 9 huyện miền núi. Tính đến tháng 12 năm 2015, dân số Quảng 

Nam là 1.735.629 người, có 12 dân tộc thiểu số chiếm khoảng gần 10% dân 

số toàn tỉnh. Dân cư sinh sống ở nông thôn 81,4%, (cao hơn tỷ lệ trung bình 

của cả nước).  

Với đặc thù một tỉnh có 81,4% dân cư sống ở nông thôn, điều kiện kinh 

tế gặp rất nhiều khó khăn, đời sống nhân dân các huyện miền núi còn ghèo, tỷ 

lệ hộ nghèo còn rất cao. Mặc dù trong những năm qua, Luật phòng, BLGĐ đã 

được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai tuyên truyền 

đến cộng đồng dân cư, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; song 

do nhận thức và kiến thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, 

tư tưởng bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ cũng như điều kiện kinh tế 

của gia đình đã tác động đến cuộc sống gia đình và gây ra vấn đề bạo lực. 

Thời gian qua, các biện pháp phòng, chống BLGĐ đã được áp dụng nhằm hạn 

chế, dừng hoặc chấm dứt BLGĐ nhưng BLGĐ vẫn xảy ra. Theo thống kê của 

các ngành chức năng, từ năm 2009 đến năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 3.934 vụ 
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BLGĐ. Cụ thể năm 2009: 715 vụ, năm 2010: 663 vụ, năm 2011: 955 vụ, năm 

2012: 798 vụ, năm 2013: 374 vụ, năm 2014: 256 vụ, năm 2015: 233 vụ với 

các hình thức BLGĐ như: bạo lực về thể chất: 2.031 vụ, bạo lực tinh thần: 

1.300 vụ, bạo lực tình dục: 33 vụ, bạo lực kinh tế: 270 vụ. Phần lớn nạn nhân 

của BLGĐ chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em; chỉ riêng năm 2011, toàn 

tỉnh xảy ra 955 vụ với 918 nạn nhân, trong đó 684 nạn nhân là phụ nữ, 171 là 

trẻ em và 63 nạn nạn nhân là người già, đây là năm xảy ra số vụ BLGĐ nhiều 

nhất của tỉnh từ trước đến nay. Trong số 3934 vụ có 11 vụ phải truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Một số vụ BLGĐ gây chấn động dư luận như vụ Xa Văn Hiệp 

(28 tuổi trú tại huyện Thăng Bình) dùng dao phay đâm chết vợ mình, hay vụ 

Nguyễn Văn Tiến (67 tuổi trú tại Hội An) dùng dao đâm chết con trai... Hằng 

năm Quảng Nam có khoảng 150-200 lượt nạn nhân BLGĐ đến cơ sở khám và 

điều trị. 

Từ khi triển khai thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ và xây dựng mô 

hình phòng, chống BLGĐ, 3 năm trở lại đây tình trạng BLGĐ tại tỉnh Quảng 

Nam đã được giảm thiểu đáng kể, các vụ việc mâu thuẫn trong gia đình được 

giải quyết kịp thời, dứt điểm, người dân được tuyên truyền trực tiếp, hiểu rõ 

về Luật Phòng, chống BLGĐ, do đó các vụ BLGĐ nghiêm trọng ít xảy ra. 

2.1.2. Yếu tố nhận thức 

Nhận thức là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phòng, 

chống BLGĐ. Sự nhận thức đó có thể là nhận thức từ xã hội, gia đình, cộng 

đồng hay cá nhân thành viên gia đình, yếu tố nhận thức cũng có thể là của các 

nhà quản lý, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn 

thể. Là một tỉnh thuần nông với 9 huyện miền núi, trình độ dân trí còn hạn 

chế, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cũng như các lực lượng tham gia 

phòng, chống BLGĐ tuy có đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nhiệp vụ, kỹ 

năng nhưng chưa được nhiều. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa 
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thật sự quan tâm đến công tác phòng, chống BLGĐ, xem đó không phải là 

vấn đề bức xúc, cấp thiết và thường xuyên để triển khai thực hiện, chưa xác 

định được tầm quan trọng cũng như vị trí của gia đình trong xã hội. Các 

ngành chức năng thì khi có sự việc xảy ra mới bắt tay vào, chưa chú trọng 

nhiều đến việc thực hiện các hoạt động để phòng ngừa không cho hoặc hạn 

chế BLGĐ xảy ra. Với cộng đồng, xã hội chưa quan tâm nhiều đến BLGĐ, họ 

cứ nghĩ đèn nhà ai nấy sáng, vì vậy nhiều vụ việc hay hành vi BLGĐ xảy ra 

người ta không báo tin thậm chí có thái độ thờ ơ, vô cảm. BLGĐ xảy ra trong 

phạm vi gia đình mà người gây ra bạo lực chính là thành viên gia đình đó, nên 

khi có cơ quan chức năng đến tìm hiểu về vấn đề này thường gặp khó khăn 

khi các thành viên trong gia đình, thậm chí cả người bị bạo hành cố tình che 

giấu. Nạn nhân của BLGĐ có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ vạch 

áo cho người xem lưng, xem đó là chuyện bình thường trong cuộc sống gia 

đình, điều này đã vô tình góp phần làm cho BLGĐ duy trì âm thầm, lặng lẽ và 

khó khăn trong công tác phòng, chống. Một số khác có thể không nhận biết 

được các hành vi BLGĐ gồm những hành vi nào do họ chưa am hiểu pháp 

luật, và nếu có biết họ cũng không nghĩ đó là BLGĐ, thường người ta chỉ 

quan tâm đến những hành vi như đánh đập, chửi mắng...  

Từ những nhận thức trên, đã tác động rất lớn đến phòng, chống BLGĐ. 

Chỉ khi nào cá nhân, gia đình, cộng đồng có nhận thức đầy đủ về BLGĐ, xem 

đó không phải là việc đơn giản, việc riêng của mỗi người, mỗi nhà mà cần 

phải có sự chủ động, sự phối hợp để thực hiện công tác phòng, chống BLGĐ 

thì lúc đó mới đem lại hiệu quả. Nhận thức của cá nhân, tổ chức, cộng đồng 

càng cao thì công tác phòng, chống BLGĐ càng dễ thực hiện, sẽ hạn chế, 

ngăn ngừa được rất nhiều các vụ BLGĐ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. 
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2.1.3. Yếu tố nguồn lực 

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có 

sự nỗ lực vượt bậc, đưa nền nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều khu, 

cụm công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động, diện mạo của tỉnh ngày 

càng khởi sắc, thu hút nhiều nhà đầu tư. Kinh tế phát triển làm cho đời sống 

nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Điều 

kiện kinh tế của tỉnh cũng là một trong những yếu tố tác động mạnh đến việc 

phòng, chống BLGĐ, đặc biệt là trong việc sử dụng các biện pháp hành chính 

thực hiện nhiệm vụ này. Kinh tế khó khăn thường dẫn đến những khó khăn 

trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó có những biện 

pháp liên quan và phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế như hỗ trợ nạn nhân bị 

BLGĐ, chăm sóc nạn nhân, xây dựng nhà tạm lánh, bảo vệ nạn nhân, tổ chức 

tuyên truyền… Yếu tố nguồn lực bao gồm cả nguồn lực kinh tế và nguồn lực 

con người. Khi nguồn lực con người có, nhưng kinh tế không cho phép, 

không đảm bảo thì dù có muốn thực hiện đầy đủ các biện pháp hành chính 

phòng, chống BLGĐ thì cá nhân, tổ chức liên quan cũng không thể làm hết 

được như mong muốn. 

Phát triển kinh tế tạo cơ sở vật chất cho xã hội, xóa bỏ nghèo đói, nâng 

cao mức sống dân cư, thực hiện bình đẳng xã hội, là một trong những điều 

kiện quan trọng bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống BLGĐ. Muốn phát 

triển kinh tế thì đường lối phát triển phải được cụ thể hóa trong chính sách, 

pháp luật. Pháp luật sẽ tạo khuôn khổ môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát huy được mọi tiềm năng, hạn chế 

các mặt tiêu cực, từ đó tạo điều kiện vững chắc cho việc thực hiện công tác 

phòng, chống BLGĐ, đặc biệt là phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp 

hành chính. 

Bất cứ một hoạt động nào triển khai cũng đều có sự tác động của yếu tố 
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nguồn lực. Để triển khai xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện 

pháp, nếu không có nguồn lực con người, nguồn lực vật chất thì rất khó khăn 

cho những nhà hoạch định, những nhà quản lý khi họ đề ra những biện pháp 

để phòng, chống BLGĐ, và cũng là trở ngại cho những người làm công tác 

phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Thực tiễn phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp 

hành chính 

2.2.1. Thực tiễn thực hiện biện pháp truyền thông, giáo dục, vận động 

phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Quảng Nam 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đến công tác truyền 

thông, giáo dục, vận động phòng, chống BLGĐ bằng nhiều hình thức đến 

từng các thôn, khối phố với trên 3000 buổi truyền thông, đã lồng ghép nội 

dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật về phòng, 

chống BLGĐ cho hơn 21.000 lượt người tham dự; việc truyền thông, giáo dục 

trên loa xã, phường, thị trấn của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 

câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ luôn được duy trì.  

Năm 2008, trên cơ sở mô hình điểm phòng, chống BLGĐ của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thí điểm tại xã Tam Dân (huyện Phú 

Ninh), đến năm 2011 tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình này tại 4 xã của Tam 

Kỳ và Thăng Bình. Và đến nay toàn tỉnh có 15 xã triển khai mô hình điểm với 

105 câu lạc bộ, nhóm phòng, chống BLGĐ có trên 3.000 thành viên tham gia, 

đã tác động tích cực trong việc ngăn chặn tình trạng BLGĐ ở cơ sở, góp phần 

xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng 

các mô hình này cũng là biện pháp để chúng ta, những người có trách nhiệm 

đẩy mạnh thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục về phòng 

chống BLGĐ, giúp các thành viên trong gia đình thay đổi nhận thức, thái độ, 

hành vi ứng xử trong gia đình; phối hợp tổ chức trên 30 lớp tập huấn nâng cao 
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kiến thức về BLGĐ và phòng, chống BLGĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

BLGĐ ở cơ sở; phát hành 1000 quyển sách với nội dung phục vụ sinh hoạt 

câu lạc bộ và Giáo dục đời sống gia đình, 2500 cuốn tập hợp những văn bản 

chỉ đạo về công tác gia đình; cung cấp hơn 3000 đầu sách về Hỏi - Đáp Luật 

Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống BLGĐ.  

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác 

phòng, chống BLGĐ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Nhân 

kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối 

với phụ nữ (25/11), các cấp, các ngành trong trong tỉnh từ địa phương đến cơ 

sở đã tổ chức treo nhiều băng rôn, cờ phướn mang các thông điệp truyền 

thông về phòng, chống BLGĐ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức hàng 

trăm buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi, hội thảo, hội diễn cùng với 

nhiều hình thức tuyên truyền cổ động trực quan khác như tổ chức đội xe 

thông tin lưu động tuyên truyền, diễu hành tại các huyện, thành phố về phòng, 

chống BLGĐ. Đồng thời Quảng Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – điện tử, Báo 

Quảng Nam, hệ thống loa truyền thanh các huyện, địa phương, Tạp chí Văn 

hóa Quảng Nam và các tài liệu tuyên truyền khác. Trên cơ sở tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống BLGĐ của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Quảng Nam đã phát hành trên 7.500 cuốn, 10.000 tờ rơi; 1000 đĩa để tuyên 

truyền đến tận cộng đồng dân cư, thôn, khối khố… 

2.2.2. Thực tiễn thực hiện biện pháp hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp 

giữa các thành viên trong gia đình; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về 

phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Quảng Nam 

Công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia 

đình; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống BLGĐ tại tỉnh 
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Quảng Nam trong thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, 

các ban, ngành, đoàn thể quan tâm. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các 

thành viên trong gia đình là một trong những biện pháp được áp dụng đầu tiên 

khi có BLGĐ xảy ra, hòa giải nhằm cung cấp thông tin, giải thích giúp cho 

các thành viên trong gia đình hiểu và giải quyết được những mâu thuẫn, tranh 

chấp không đáng có, tạo điều kiện để các thành viên hiểu nhau, gắn kết gia 

đình và không để những mâu thuẫn nhỏ lâu ngày bùng phát dẫn đến BLGĐ. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh, từ năm 2009 

đến năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 3.934 vụ BLGĐ, trong đó chính quyền, Mặt 

trận và các đoàn thể đã hòa giải trên 1.500 vụ, phần lớn là hòa giải thành đã 

giúp cho các thành viên gia đình nhận thấy hành vi sai trái của mình, kịp thời 

sửa chữa khuyết điểm để tiếp tục hoàn thiện bản thân, xây dựng cuộc sống gia 

đình hạnh phúc. Tuy nhiên trong số đó có hơn 20% các vụ BLGĐ không hòa 

giải thành do nhiều nguyên nhân, các vụ đó do gia đình có mâu thuẫn trầm 

trọng, nhiều lần xảy ra tranh chấp không thể tiếp tục các mối quan hệ tốt đẹp 

của gia đình. Nhiều vụ BLGĐ giữa vợ và chồng chủ yếu là đánh đập, ngược 

đãi, mâu thuẫn đã dẫn đến ly hôn khi hòa giải nhiều lần nhưng không thành. 

Hiện tại tỉnh Quảng Nam có 896 cơ sở tư vấn, 244 tổ hòa giải với sự tham gia 

và phối hợp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, 

ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Từ 2009 – 2015, các cơ sở đã có trên 1.550 

nạn nhân BLGĐ được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phần lớn nạn nhân 

đến tư vấn là phụ nữ; có 1.508 người gây bạo lực được tư vấn. Hằng năm, 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu 

động, đặc biệt đã tổ chức từ 10-12 đợt trên một năm tại 31 xã của 3 huyện 

nghèo miền núi cao của tỉnh là Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, hầu hết 

là những xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn thu hút hơn 3.000 lượt đối 

tượng tham dự để nghe tuyên truyền về Luật Phòng, chống BLGĐ, Luật Bình 
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đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý... qua đó giúp 

người dân nâng cao nhận thức, hạn chế mâu thuẫn và BLGĐ cũng như các 

quy định của luật để áp dụng trong cuộc sống. Ngoài ra các trợ giúp viên, 

cộng tác viên trợ giúp pháp lý còn đến tận nhà gặp gỡ người dân để tìm hiểu 

và giúp đỡ họ giải quyết những vướng mắc liên quan đến pháp luật, liên quan 

đến gia đình, hạn chế xảy ra BLGĐ; người dân được bày tỏ những vướng mắc 

trong gia đình để được tư vấn, hướng dẫn. Trung tâm Trợ giúp pháp lý cũng 

đã in ấn và phát hành hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp pháp luật liên quan đến các luật 

trên. Hoạt động trên đã giải quyết được những vụ việc gia đình ít phức tạp tại 

cơ sở, hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp gia đình kéo dài làm mất ổn định 

trật tự tại địa phương. 

2.2.3. Thực tiễn thực hiện biện pháp phát hiện, báo tin ngăn chặn về 

bạo lực gia đình tại tỉnh Quảng Nam 

Phát hiện và báo tin ngăn chặn là một trong những biện pháp được các 

cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể trong tỉnh Quảng Nam 

luôn coi trọng trong công tác phòng, chống BLGĐ. Thông qua công tác tuyên 

truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức trong việc phát hiện và báo 

tin ngăn chặn. Từ trước đến nay, BLGĐ thường được xem như chuyện riêng 

tư của mỗi gia đình, dù gia đình bên cạnh có bạo lực xảy ra người ta cũng 

không báo cho cơ quan công an hoặc những người có trách nhiệm. Kể từ khi 

Luật Phòng, chống BLGĐ ra đời và quy định người phát hiện BLGĐ phải kịp 

thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc UBND cấp xã hoặc người 

đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực; đồng thời địa phương cũng đã 

cung cấp số điện thoại đường dây nóng, vì vậy nhân dân, cộng đồng dân cư 

khi phát hiện BLGĐ đã kịp thời báo tin và có biện pháp ngăn chặn. Đối với 

cơ quan công an, UBND xã cũng như những người có liên quan, khi nhận 

được tin báo, họ phải có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ 
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quan, người có thẩm quyền xử lý, giữ bí mật thông tin tuyệt đối với người 

phát hiện, báo tin nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, được người 

dân tin tưởng và phối hợp với các cơ quan chức năng, người có trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống BLGĐ. Kết quả từ năm 2009 đến năm 2015 đã 

phát hiện báo hơn 3000 tin về BLGĐ. Hầu hết các tin báo đều có chất lượng, 

hiệu quả, phản ảnh đúng sự thật về vụ việc đã xảy ra. Biện pháp này đã giúp 

cho các cấp, các ngành nắm thông tin kịp thời để giải quyết và xử lý. Đồng 

thời các cấp có thẩm quyền của tỉnh Quảng Nam cũng đã xử lý nghiêm các 

hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin BLGĐ. 

Việc phát hiện, báo tin, ngăn chặn BLGĐ được tuyên truyền, vận động 

trong các buổi sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ văn hóa. Chính vì người 

phát hiện, báo tin được bảo vệ, giữ bí mật an toàn thông tin nên người ta rất 

có ý thức trong việc này, vì bản thân họ cũng muốn góp phần nhỏ bé của 

mình trong việc xây dựng môi trường văn hóa, thôn, bản văn hóa, giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn của địa phương, cùng nhau thực hiện tốt cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

2.2.4. Thực tiễn thực hiện biện pháp cấm tiếp xúc theo Quyết định của 

Chủ tịch UBND cấp xã, Tòa án tại tỉnh Quảng Nam 

Cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, Tòa án là biện 

pháp đột phá để đảm bảo sự an toàn cho nạn nhân, nhất là trong trường hợp 

người có hành vi bạo lực có thái độ ngoan cố, hung bạo, cố tình tiếp tục hành 

vi, gây ra nhiều hoang mang, bức xúc cho nạn nhân và cả xã hội. UBND cấp 

xã, Tòa án các cấp tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã thực hiện tốt 

biện pháp này. Trong số 3.934 vụ BLGĐ, có nhiều vụ rất nghiêm trọng ảnh 

hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự của các thành viên 

gia đình. Các cơ quan có thẩm quyền xác định biện pháp này cũng là cơ hội 

để hai bên có thời gian cân nhắc, xem xét lại hành động của mình, đồng thời 
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là để giáo dục người có hành vi bạo lực. Biện pháp này được sử dụng khi Chủ 

tịch UBND cấp xã hoặc Tòa án các cấp trong tỉnh nhận được đơn yêu cầu của 

nạn nhân BLGĐ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn 

yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân BLGĐ; tuy nhiên thực tiễn tại tỉnh 

Quảng Nam cho thấy phần lớn biện pháp này chủ yếu do UBND cấp xã thực 

hiện, từ năm 2009 đến cuối năm 2015, UBND cấp xã đã ra Quyết định cấm 

tiếp xúc 55 trường hợp, chủ yếu là BLGĐ đối với phụ nữ. 

Thực tế biện pháp này cũng khó thực hiện vì nó đòi hỏi phải có đơn yêu 

cầu của nạn nhân BLGĐ hoặc những người có liên quan theo quy định của 

luật. Hơn nữa, việc cấm tiếp xúc đòi hỏi phải đảm bảo an toàn cho nạn nhân, 

cấm đến gần nạn nhân trong khoảng cách dưới 30m hoặc một số trường hợp 

giữa người có hành vi BLGĐ và nạn nhân có sự ngăn cách như tường, hàng 

rào hoặc các vật ngăn cản khác bảo đảm đủ an toàn cho nạn nhân. Trong khi 

đó điều kiện cơ sở vật chất của các địa phương trong tỉnh, nhất là vùng nông 

thôn, miền núi còn rất khó khăn, điều kiện con người làm công tác gia đình 

cũng như lực lượng tham gia phòng, chống BLGĐ còn thiếu nên việc thực 

hiện biện pháp cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã hoặc 

Tòa án tại tỉnh Quảng Nam cũng khó để đảm bảo các yêu cầu đặt ra. 

Việc phối hợp giữa người đứng đầu cộng đồng dân cư với các tổ chức có 

liên quan ở cơ sở để phân công người giám sát việc thực hiện Quyết định cấm 

tiếp xúc của UBND cấp xã hoặc Tòa án được thực hiện tốt và chặt chẽ. Nạn 

nhân BLGĐ được đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng. Việc thực hiện tốt 

biện pháp này là do các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm đến công tác 

phòng, chống BLGĐ, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần 

phải tập trung để triển khai thực hiện, với mục tiêu xây dựng gia đình bền 

vững trong những năm tới.  
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Với những quy định cụ thể, đầy đủ và rõ ràng trong luật, việc áp dụng 

biện pháp cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Tòa 

án thực hiện được thuận lợi, nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao sự 

quyết liệt của Chủ tịch UBND cấp xã cũng như Tòa án trong việc áp dụng 

biện pháp trên.  

2.2.5. Thực tiễn thực hiện biện pháp xử phạt vi phạm hành chính tại 

tỉnh Quảng Nam 

Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

BLGĐ là một trong những chế tài được pháp luật quy định nhằm hạn chế, 

giáo dục người vi phạm thấy được hành vi sai trái của mình, chấm dứt hành vi 

vi phạm pháp luật để cải thiện thành công dân tốt, đồng thời qua đó cũng răn 

đe, phòng ngừa chung cho tất cả công dân trong cộng đồng, trong xã hội. 

Thực tiễn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua cho thấy việc áp dụng biện 

pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ được thực hiện 

rất nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Phần lớn đối tượng bị xử phạt 

hành chính là nam giới, chủ yếu là bạo lực với vợ, cha mẹ và con cái. Những 

đối tượng này đã được gia đình, cộng đồng, dòng tộc cũng như chính quyền, 

mặt trận và các đoàn thể ở địa phương góp ý, phê bình nhưng vẫn chưa thấy 

khắc phục hoặc chấm dứt hành vi phạm tội của mình. Hành vi BLGĐ ngày 

càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự các 

thành viên gia đình, vì vậy biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống BLGĐ được áp dụng mang lại hiệu quả cao. 

Từ năm 2009 đến năm 2015, UBND, Công an xã trong tỉnh đã xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ với 83 trường hợp, hầu 

hết là phạt cảnh cáo và sử dụng các hình phạt bổ sung như tịch thu tang vật, 

phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc 

phục hậu quả; buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu. Trường hợp 
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phạt tiền không được áp dụng vì các cơ quan thẩm quyền rất khó khăn trong 

việc xác định các hành vi BLGĐ gây ra. Hơn nữa, BLGĐ xảy ra nhiều nhất ở 

nông thôn do trình độ nhận thức, kinh tế gia đình khó khăn… Như vậy khi 

UBND, Công an xã trong tỉnh áp dụng biện pháp phạt tiền thì người có điều 

kiện họ sẵn sàng bỏ tiền ra nộp, người khó khăn thì biện pháp phạt tiền không 

phát huy được tác dụng, suy cho cùng cũng là vợ, con, cha, mẹ, đó là những 

nạn nhân chính của BLGĐ phải bỏ tiền nộp phạt, mà họ đều là những thành 

viên trong gia đình nên khi có BLGĐ xảy ra họ cũng không muốn báo, muốn 

vạch áo cho người khác xem lưng để rồi cuối cùng họ phải nộp phạt, ảnh 

hưởng đến kinh tế gia đình. Thực tiễn đây cũng là một trở ngại cho việc áp 

dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

BLGĐ tại tỉnh Quảng Nam. Biện pháp phạt tiền này càng khó thực hiện hơn 

đối với các huyện miền núi cao của tỉnh khi hầu hết người dân nơi đây là 

đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế gia đình rất khó khăn, cuộc sống chỉ đủ qua 

ngày, nên dù họ có những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống BLGĐ thì cơ quan có thẩm quyền cũng không thể áp dụng biện pháp 

phạt tiền. 

2.2.6. Thực tiễn thực hiện biện pháp xử lý kỷ luật hành chính tại tỉnh 

Quảng Nam 

Xử lý kỷ luật hành chính là biện pháp được áp dụng đối với người có 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ. Việc xử lý này được quy 

định cụ thể trong luật. Thực tiễn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua cho 

thấy việc thực hiện biện pháp xử lý hành chính được các cấp thẩm quyền xem 

xét, áp dụng phù hợp, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm 

hành chính, xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 
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Từ năm 2009 đến năm 2015, các cấp có thẩm quyền của tỉnh đã xử lý 

hành chính 313 trường hợp, chủ yếu là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Hầu hết các trường hợp này 

đã được gia đình, tộc họ, cộng đồng góp ý phê bình nhưng vẫn tiếp tục hành 

vi BLGĐ, để lại hậu quả cho nạn nhân, và hậu quả đó chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Trong số đó có gần 20% trường hợp đưa vào cơ sở giáo 

dục, trường giáo dưỡng. Thực tiễn cho thấy, 20% số đối tượng đưa vào cơ sở 

giáo dục, trường giáo dưỡng này là những trường hợp đã được giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi BLGĐ nhưng chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng hầu 

hết là dưới 18 tuổi.  

Biện pháp xử lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi BLGĐ nếu bị xử lý vi phạm 

hành chính theo quy định của khoản 1 Điều 42 Luật Phòng, chống BLGĐ thì 

bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

quản lý người đó để giáo dục. Việc xử lý đối với cán bộ bằng các hình thức 

kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm; đối với công chức 

bao gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc 

thôi việc. Tuy nhiên, trong những năm qua tỉnh Quảng Nam chưa có trường 

hợp cán bộ, công chức nào vi phạm và bị xử lý. Ở đây cho thấy, có thể ở gia 

đình của cán bộ, công chức có xảy ra bạo lực, nhưng họ không báo cáo, chính 

quyền địa phương không biết, cơ quan không biết, vì vậy các cơ quan chức 

năng không áp dụng được biện pháp này.  

2.3. Đánh giá thực tiễn thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình 

bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Trong những năm qua, thực tiễn thực hiện phòng, chống BLGĐ bằng các 
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biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam luôn có sự quan tâm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện trong điều kiện 

thuận lợi. Luật Phòng, chống BLGĐ từng bước được chuyển tải đến người 

dân, người dân hiểu biết được và tự giác chấp hành; các biện pháp hành chính 

phòng, chống BLGĐ được các cá nhân, tổ chức liên quan áp dụng một cách 

đồng bộ, chặt chẽ. Cùng với các biện pháp xử lý hành chính, xử phạt hành 

chính đối với người gây ra BLGĐ, việc tổ chức các hoạt động truyền thông, 

giáo dục, vận động phòng, chống BLGĐ, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp 

pháp lý, … đã được quan tâm và đầu tư. Tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đến 

việc ban hành các văn bản chỉ đạo, các chính sách ưu tiên về công tác gia đình 

và phòng, chống BLGĐ, hỗ trợ, tạo điều kiện các nguồn lực để thực hiện công 

tác phòng, chống BLGĐ, đặc biệt là liên quan đến các biện pháp hành chính, 

chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật, truyền thông nâng cao nhận thức về công tác gia đình và phòng, chống 

BLGĐ với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú và hiệu quả. Nhân 

kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối 

với phụ nữ (25/11) hằng năm, các huyện/thị/thành phố trong tỉnh đã tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội thảo, tọa đàm 

về phòng, chống BLGĐ, tôn vinh các gia đình tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể 

đã phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống BLGĐ, qua đó tác 

động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, góp phần trang bị, nâng cao nhận 

thức của các tần lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình  trong 

sinh hoạt cá nhân, cộng đồng và trong sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng 

gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giúp hiểu rõ hơn về nội dung 

của luật, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu số vụ BLGĐ, đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 
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Nhờ làm tốt công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện các biện 

pháp hành chính phòng, chống BLGĐ nên gần đây trên địa bàn tỉnh tình trạng 

BLGĐ có xu hướng giảm. Nguyên nhân là có sự quan tâm, chỉ đạo, sự phối 

hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng đông 

đảo của các tầng lớp nhân dân và vai trò của Ban chỉ đạo phòng, chống 

BLGĐ các cấp; hiệu quả từ các mô hình đã lồng ghép truyền thông, vận động, 

giáo dục, nghiên cứu nhân rộng các mô hình kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm 

nghèo, góp phần mang lại tiếng cười hạnh phúc cho nhiều hộ gia đình cũng 

như lực lượng tham gia phòng, chống BLGĐ. 

Có được những kết quả trên ngoài việc làm tốt công tác phối hợp giữa 

các ngành, các địa phương, còn phải kể đến công tác tuyên truyền, thường 

xuyên tập huấn nâng cao kiến thức về BLGĐ và phòng, chống BLGĐ cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. Bên cạnh đó việc thường xuyên 

theo dõi, báo cáo kịp thời các vụ việc BLGĐ xảy ra ở địa phương để có biện 

pháp giúp đỡ, hỗ trợ, phòng ngừa góp phần làm dừng, giảm tình trạng BLGĐ. 

Việc thành lập các câu lạc bộ và đưa nội dung phòng, chống BLGĐ vào 

sinh hoạt tại các câu lạc bộ là rất quan trọng, bởi thông qua việc sinh hoạt, ý 

thức người dân được nâng cao, việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình 

nguyện viên về phòng, chống BLGĐ đã phát huy được vai trò chủ động, nhiệt 

tình, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống BLGĐ, họ thường xuyên 

phối hợp với ban chủ nhiệm các câu lạc bộ để có những biện pháp ngăn chặn 

kịp thời các hành vi BLGĐ. Đến nay tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục duy trì 

hoạt động của mạng lưới địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các nhà tạm lánh, các cơ 

sở bảo trợ xã hội, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về BLGĐ. 

Công tác quản lý nhà nước về gia đình được triển khai có trọng tâm, 

trọng điểm, tập trung vào phòng, chống BLGĐ, nhất là các biện pháp hành 

chính, ngăn chặn kịp thời các hành vi BLGĐ. Sự nổ lực, cố gắng của các cấp, 
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các ngành, các địa phương trong tỉnh trong những năm qua đã được UBND 

tỉnh đánh giá cao, tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, chống BLGĐ. Đây cũng là động lực thúc đẩy 

các tập thể, cá nhân làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống BLGĐ trong thời 

gian đến.  

2.3.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống BLGĐ bằng 

các biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua 

vẫn còn gặp những hạn chế, đó là: 

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình nhất là cấp xã chủ yếu 

kiêm nhiệm nên việc tổ chức, hoạt động về công tác gia đình nói chung và 

phòng, chống BLGĐ nói riêng chưa cao, chưa có nhiều kiến thức, kỹ năng, 

kinh nghiệm để làm tốt công tác truyền thông, giáo dục, vận động phòng, 

chống BLGĐ. Bên cạnh đó cán bộ làm công tác hòa giải cũng chưa được tập 

huấn nhiều, chưa nắm vững các quy định của pháp luật để hòa giải các mâu 

thuẫn, tranh chấp trong gia đình hiệu quả. 

Thứ hai, do nhận thức của người dân còn hạn chế, xem BLGĐ là chuyện 

riêng của mình, không muốn để cho người khác biết, nên khi có bạo lực xảy 

ra, các thành viên gia đình thường hay giấu kín, người bị bạo lực cũng không 

trình báo với các lực lượng chức năng, để đến khi sự việc lên đến đỉnh điểm, 

không thể tiếp tục thì lúc đó mới báo, đây cũng là một khó khăn lớn cho để 

các lực lượng liên quan có những biện pháp kịp thời phòng, chống BLGĐ, 

hoặc đến lúc đó chính quyền địa phương biết và đến thì sự việc đã xảy ra. 

Thứ ba, là mức xử phạt hành chính đối với các trường hợp BLGĐ là 

tương đối nhẹ, chính vì vậy không đủ sức mạnh để răn đe, giáo dục người có 

hành bi BLGĐ. Cụ thể mức phạt thấp nhất từ 100 ngàn đồng và tối đa là 2 

triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 
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thành viên gia đình hoặc cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về 

tâm lý thông qua việc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia 

đình, không cho nạn nhân thực hiện quyền làm việc, đọc sách báo; thường 

xuyên theo dõi thành viên gia đình làm tổn hại danh dự, uy tín của người đó 

(Nghị định số 110/2009/NĐ-CP). 

 Thứ tư, là việc thành lập địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Trong những năm 

qua, mặc dù đã có văn bản chỉ đạo của Bộ VHTT&DL về biểu mẫu thu thập 

chỉ số đánh giá về phòng, chống BLGĐ theo Quyết định 238 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch nhưng một số địa chỉ trên đều không đúng với quy định 

tại điều 20 và điều 30 của Luật Phòng, chống BLGĐ về địa chỉ tin cậy cộng 

đồng. Địa chỉ tin cậy được đặt ngay trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, những 

nơi này người dân đều có thể đến khi cần hỗ trợ, bảo vệ. Tuy nhiên, hầu hết 

các nơi này hoạt động trong giờ hành chính mà BLGĐ lại xảy ra trong thời 

gian khác. Những nơi này không có người thường xuyên để trợ giúp nạn nhân 

BLGĐ, thiếu các điều kiện hỗ trợ các yêu cầu thiết yếu như cơm ăn, nước 

uống, vật dụng cần thiết hoặc bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân, không bảo 

đảm điều kiện kín đáo cho nạn nhân BLGĐ trong hoạt động tư vấn cho nạn 

nhân BLGĐ khi tiếp cận.  

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia 

đình bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam  

Những hạn chế trong công tác phòng, chống BLGĐ tại tỉnh Quảng Nam 

xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chủ quan và khách 

quan, đó là: 

Thứ nhất, Quảng Nam là một tỉnh địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao 

thông miền núi đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng 

biên giới; kinh tế chậm phát triển, phong tục tập quán lạc hậu đang tồn tại 

trong bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa gây cản trở không nhỏ đến công 

tác phòng, chống BLGĐ, việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, 



 

 

 

51 
 

chống BLGĐ người dân vùng cao khó được tiếp cận vì do điều kiện đi lại ở 

các bản, làng khó khăn, dân cư thưa thớt khó tập trung. 

Thứ hai, là một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhận thức về 

BLGĐ còn hạn chế, chưa thật sự quan tâm đúng mức, nhất là những vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn, hiểu biết về kiến thức gia đình, về vị trí, vai trò của 

gia đình trong xã hội còn ít, chưa xây dựng được các chương trình, kế hoạch 

hành động để triển khai thực hiện, vì vậy công tác phòng, chống BLGĐ còn 

chậm, hiệu quả chưa cao. 

Thứ ba, là trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống BLGĐ còn có thái 

độ e ngại của gia đình, dòng tộc thể hiện ở việc góp ý phê bình đối với người 

có hành vi BLGĐ. Với suy nghĩ “đèn nhà ai nấy sáng” nên thái độ tham gia 

góp ý, phê bình tại cộng đồng, khai báo, làm chứng hầu như không thể thực 

hiện, vì vậy người có hành vi BLGĐ không được góp ý, nhắc nhở để họ thấy 

sai và có thái độ điều chỉnh, thay đổi hành vi của mình, cứ như vậy hành vi 

tiếp tục tồn tại và tái diễn nhiều lần. 

Thứ tư, là kinh phí hoạt động cho công tác phòng, chống BLGĐ còn hạn 

chế. Một số địa phương trong tỉnh chưa quan tâm nhiều đến lĩnh vực này, chờ 

đợi kinh phí từ cấp trên mới triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác truyền 

thông, giáo dục, vận động chưa được thực hiện thường xuyên để nâng cao 

nhận thức trong nhân dân cũng như chưa tổ chức được nhiều lớp tập huấn cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, đặc biệt là tập huấn về các kiến thức, kỹ 

năng tuyên truyền, vận động trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ. 

Thứ năm, là một số quy định của pháp luật về công tác phòng, chống 

BLGĐ trong một số hoạt động chưa thực sự hợp lý như: quy định về việc nạn 

nhân phải tìm được nơi ở khác là điều kiện để thực hiện việc cấm tiếp xúc; 

không có cơ chế hỗ trợ nạn nhân trong thời gian cấm tiếp xúc; việc cấm tiếp 

xúc trường hợp phải có yêu cầu hoặc chấp nhận của nạn nhân hoặc người 

giám hộ… 
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Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 luận văn tập trung phân tích thực trạng phòng, chống BLGĐ 

bằng các biện pháp hành chính từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. Qua thực trạng 

thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ cho thấy các biện 

pháp hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết 

thực trong công tác phòng, chống BLGĐ. Thể hiện ở việc hỗ trợ, bảo vệ nạn 

nhân, đảm bảo quyền con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, tuyên 

truyền tích cực trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về 

lĩnh vực phòng, chống BLGĐ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, 

xây dựng gia đình Việt Nam lành mạnh, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện các biện pháp trên cho thấy vẫn còn một số 

bất cập, hạn chế như nhận thức của người dân, mức xử phạt còn nhẹ, cán bộ 

làm công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ chưa có nhiều kinh nghiệm, 

kiến thức, kỹ năng cũng như việc đầu tư nguồn lực cho công tác này. 

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ 

bản là:  Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa quan tâm đến 

công tác phòng, chống BLGĐ, còn xem nhẹ vai trò của gia đình; nhận thức 

của người dân nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên người bị BLGĐ 

không dám báo tin, nghĩ đó là chuyện riêng của gia đình; các cơ quan hữu 

quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống BLGĐ, cán 

bộ làm công tác gia đình do kiêm nhiệm nhiều, chủ yếu là cán bộ cơ sở. Việc 

tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này chưa được thường 

xuyên; một số quy định của pháp luật phòng, chống BLGĐ chưa thật sự hợp 

lý nên khó khăn cho người có trách nhiệm. 

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ 

phù hợp với các yêu cầu đặt ra, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, 

đòi hỏi phải có cái nhìn khách quan và toàn diện. Tích cực phát huy những ưu 

điểm, lưu ý những mặt hạn chế sẽ được giải quyết bằng các giải pháp cơ bản 

trong chương 3 của luận văn để đảm bảo và nâng cao hiệu quả các công tác 

phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính trong thời gian đến. 



 

 

 

53 
 

CHƯƠNG 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO PHÒNG, PHỐNG  

BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH  

 

3.1. Quan điểm đảm bảo phòng, chống bạo lực gia đình bằng các 

biện pháp hành chính  

3.1.1. Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính 

phải phù hợp với quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về bảo 

đảm quyền con người 

Quyền con người là giá trị phổ biến, là nhân phẩm vốn có của mỗi con 

người. Tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền con người là trách nhiệm và nghĩa 

vụ của toàn xã hội, của các quốc gia và cộng đồng quốc tế về cuộc đấu tranh 

xóa bỏ những vi phạm và lạm dụng quyền con người cần được tiến hành trên 

nhiều lĩnh vực và nhiều góc độ khác nhau. “Mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; 

không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào 

khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” [23, Điều 

20]. “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo 

đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới; Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều 

kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội; 

Nghiêm cấm phân biệt biệt đối xử về giới” [23, Điều 26]. Trong công cuộc đổi 

mới đất nước ngày nay, Đảng và nhà nước ta không ngừng đề ra chủ trương, 

đường lối, chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập và đảm bảo các 

quyền con người trên tinh thần tôn trọng các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, 

vì con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Đảng nêu 

rõ “... phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực 
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chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Phải đảm bảo quyền con người, 

quyền công dân và các điều kiện để mọi người phát triển toàn diện”. Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định “Xây dựng con người Việt Nam 

phát triển toàn diện và môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh trên tất cả 

các lĩnh vực của đời sống xã hội...”. Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 2 

năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra mục tiêu “Mỗi gia đình Việt Nam thực 

sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”. Xuất phát từ ý 

nghĩa gia đình là tổ ấm và thực tiễn đã cho thấy những thành quả phát triển 

đất nước có được phần lớn từ sự đóng góp của mỗi gia đình. Gia đình là tế 

bào của xã hội, trong mỗi gia đình, các thành viên sống bình đẳng, yêu 

thương, đùm bọc lẫn nhau và không có bạo hành là nền tảng tiến tới một xã 

hội phát triển bền vững. 

Như vậy, quyền con người luôn là nội dung bao trùm trong các chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với quan 

điểm đó, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính có ý nghĩa quan 

trọng trong việc đảm bảo quyền con người, tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm của các thành viên gia đình; xây dựng con người mới Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng 

về vấn đề gia đình, đảm bảo cho hạnh phúc, bình yên trong mỗi gia đình cũng 

như đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

3.1.2. Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính 

phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới trong quản lý nhà nước, quản lý 

xã hội 

Bình đẳng giới đã trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong Hiến pháp, pháp 

luật và trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quyền con người. Chính phủ 

đã quan tâm xây dựng khung pháp lý để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới 
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và BLGĐ, thể hiện ban hành Luật Bình đẳng giới và và Luật Phòng, chống 

BLGĐ (năm 2007). Việc ban hành 2 luật này cho thấy sự quan tâm ngày càng 

nhiều của Việt Nam đối với vấn đề bình đẳng giới, BLGĐ và vai trò quan 

trọng của bình đẳng giới. Ngày nay, quyền bình đẳng giới tiếp tục được khẳng 

định nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và nam giới trong đời sống gia đình - 

xã hội, cũng như đối với các mục tiêu phát triển của đất nước. 

Trên cơ sở đó, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính phải 

dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới trong quản lý nhà nước - xã hội, có nghĩa 

là mọi người phải được bình đẳng trước pháp luật và phải là bình đẳng thực 

chất (bình đẳng về kết quả) cả về luật pháp và trên thực tế giữa phụ nữ và 

nam giới. Theo nghĩa đó, bình đẳng thực chất phải hướng trực tiếp tới việc đạt 

bình đẳng giới thực tế và lâu dài giữa phụ nữ và nam giới trong việc được 

pháp luật bảo vệ, được đảm bảo quyền con người và các quyền tự do cơ bản 

khác, mà trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ 

pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước... 

Để công tác phòng, chống BLGĐ có hiệu quả, ngày 06/02/2014, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt Chương 

trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020, một trong 

những giải pháp để thực hiện mục tiêu là: “Nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống BLGĐ”. 

Đây chính là cơ sở để hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống 

BLGĐ.. Củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

làm công tác phòng, chống BLGĐ ở các cấp. Thường xuyên kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống BLGĐ; xử lý 

kịp thời các hành vi BLGĐ theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, 

giám sát chuyên đề về phòng, chống BLGĐ. Đưa mục tiêu về phòng, chống 

BLGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ chế phối hợp, 
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xây dựng mô hình hoạt động, xây dựng và sử dụng  cơ sở dữ liệu về gia đình, 

phòng, chống BLGĐ… 

3.1.3. Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính 

phải có sự tham gia của mọi cá nhân, tổ chức, của các cấp, các ngành và 

toàn xã hội 

BLGĐ từ lâu đã không còn là vấn đề của mỗi gia đình mà còn tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ gây mất ổn định xã hội, do đó việc phòng, BLGĐ là trách 

nhiệm chung của cộng đồng toàn xã hội. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống 

BLGĐ vốn gặp nhiều khó khăn khi triển khai trên thực tế, nên rất cần sự quan 

tâm phối hợp của tất cả các thành viên trong xã hội. Việc quy định nguyên tắc 

này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc 

phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ 

chức trong phòng, chống BLGĐ.  

Luật Phòng, chống BLGĐ quy định các biện pháp hành chính về phòng, 

chống BLGĐ là một công cụ hữu hiệu của nhà nước để xử lý hành vi BLGĐ. 

Đồng thời, cũng là phương tiện hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý nhanh 

chóng, kịp thời và nhất quán các vụ BLGĐ sẽ góp phần khôi phục trật tự về 

quản lý nhà nước và tăng cường nhận thức xã hội về phòng, chống BLGĐ. 

Sau khi xác định hành vi BLGĐ, các cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng biện 

pháp hành chính được quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và 

Luật phòng, chống BLGĐ nhằm kịp thời bảo vệ nạn nhân, chấm dứt bạo lực 

và/hoặc giảm thiệt hại do bạo lực gây ra. Các biện pháp hành chính được thực 

hiện ở nhiều cấp khác nhau, được quy định bởi các cơ quan chức năng khác 

nhau, nhưng có sự phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Có nghĩa là theo 

quy định của pháp luật, khi xác định hành vi BLGĐ, đòi hỏi phải có sự vào 

cuộc của cá nhân, gia đình, và các cơ quan chức năng (chính quyền, công an, 

tư pháp, y tế...). Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các 
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đoàn thể để tuyên truyền vận động, giáo dục, góp ý, phê bình, hòa giải... của 

địa phương cùng chung tay giải quyết BLGĐ và phòng, chống BLGĐ. 

3.1.4. Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính phải 

chú trọng đến công tác truyền thông, vận động, hòa giải, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời. 

Việc xử lý các vụ việc BLGĐ là một trong những can thiệp khó khăn, 

phức tạp, nhạy cảm, do mối quan hệ tình cảm mật thiết gia đình giữa thủ 

phạm và nạn nhân. Vì vậy, công tác phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp 

hành chính cần tuân thủ nguyên tắc chủ đạo trong Luật Phòng, chống BLGĐ; 

quan tâm đến công tác truyền thông, giáo dục, vận động, hòa giải, lấy phòng 

ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, 

hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của 

dân tộc Việt Nam. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về 

đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia 

đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống BLGĐ. Công tác tuyên 

truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải trong vấn đề này là rất quan 

trọng, góp phần định hướng hành vi của mỗi người như nạn nhân được trang 

bị kiến thức để tự bảo vệ; người có hành vi bạo lực có thể nhận thức được tính 

chất, hậu quả của hành vi để tự kiềm chế tốt hơn; những người xung quanh 

biết được trách nhiệm tham gia phòng, chống BLGĐ và có ứng xử phù hợp. 

Truyền thông là giải pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức phòng, 

BLGĐ. Mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống 

BLGĐ đến năm 2020 là: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng 

cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 

trong công tác phòng, chống BLGĐ…” nhằm tác động vào nhận thức, hành vi 

trong ứng xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ BLGĐ, đề cao truyền thống tốt 

đẹp của con người, gia đình Việt Nam và tiến đến xóa bỏ sự bất bình đẳng 
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giới, BLGĐ về giới, phân biệt giới trong gia đình và ngoài xã hội; sự phối hợp 

đồng bộ các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xây dựng được quy 

chế, quy ước nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể bùng nổ thành xung đột, tạo 

dựng hình ảnh gia đình chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và 

phát triển bền vững được coi là giải pháp nội lực để phòng tránh BLGĐ.  

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình 

bằng các biện pháp hành chính 

3.2.1. Nhóm giải pháp chung 

3.2.1.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước 

về phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính 

Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước vừa là nguyên tắc vừa là 

điều kiện bảo đảm cho việc phòng, chống BLGĐ được thực hiện. Trong những 

năm qua, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến công tác gia đình, phòng, chống 

BLGĐ bằng việc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Mọi 

thắng lợi của cách mạng nước ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ 

thực tiễn của quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là công cuộc đối mới, Đảng 

ta ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đời sống xã hội 

của đất nước, trong đó có công tác phòng, chống BLGĐ. 

Tuy nhiên để tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 

của Nhà nước đối với công tác phòng, chống BLGĐ, theo tác giả trong thời 

gian đến, cần tập trung một số giải pháp sau: 

Đối với Đảng, cần xây dựng các định hướng, chủ trương, đường lối 

trong công tác phòng, chống BLGĐ, chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa. 

Khi đã xây dựng các chủ trương, đường lối cần tổ chức quán triệt, học tập 

trong cán bộ, đảng viên và phổ biến cho hội viên các tổ chức, đoàn thể và 

nhân dân thông qua nhiều hình thức; đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính 

trị triển khai chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống BLGĐ; kiểm 
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tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về 

phòng, chống BLGĐ. 

Đảng đã ban hành Chỉ thị 49-CT/TW “về xây dựng gia đình trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các nghị quyết liên quan đến 

công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ, tổ chức Đảng tại các địa phương 

cần phải căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tùy vào tình hình thực tế 

của địa phương để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 

chống BLGĐ cho phù hợp. Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan tham mưu của 

Đảng về lĩnh vực này, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan đến 

phòng, chống bạo lực gia đình tiến hành việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và 

đánh giá việc thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong 

phạm vi được phân công. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cấp rút ra những điểm mạnh để 

phát huy, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để có những giải pháp thiết 

thực, hiệu quả. 

Các tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần phải coi việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện phòng, chống BLGĐ là một trong những nhiệm vụ thường 

xuyên của mình để có những định hướng đúng đắn, kịp thời, có kế hoạch 

tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể cộng đồng tích 

cực thực hiện chiến lược, chương trình hành động quốc gia phòng, BLGĐ. 

Gắn liền với các hoạt động trên là việc bảo vệ, biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh và tham 

gia phòng, chống BLGĐ cũng như trong công tác thông tin, truyền thông 

phòng, chống BLGĐ; xử lý triệt để cán bộ đảng viên vi phạm Luật Phòng, 

chống BLGĐ và có hành vi BLGĐ. 

3.2.1.2. Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho 

nhân dân, cho cộng đồng về quyền con người; phòng, chống bạo lực gia đình 

và bình đẳng giới 

Quyền con người, phòng, chống BLGĐ và bình đẳng giới là một trong 
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những nội dung được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Trong nhiều năm qua, 

các cấp, các ngành trong tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động truyền 

thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, cho cộng đồng về quyền 

con người, phòng, chống BLGĐ và bình đẳng giới. Để góp phần hạn chế 

BLGĐ, biện pháp này cần phải tăng cường. Các ngành liên quan cần đẩy 

mạnh công tác thông tin, truyền thông liên quan đến pháp luật, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về phòng, chống BLGĐ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Đẩy mạnh công tác xây dựng, phát thanh các chương trình chuyên 

mục như tọa đàm, thực hiện phim tài liệu và phóng sự chuyên đề tuyên truyền 

về phòng, chống BLGĐ; lồng ghép các tiêu chí về phòng, chống BLGĐ, bình 

đẳng giới trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xây 

dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”… 

Để hoạt động truyền thông hiệu quả, cần phải xây dựng chương trình, kế 

hoạch phù hợp với tình hình địa phương, tiếp tục phát huy vai trò của các câu 

lạc bộ như câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ, câu lạc bộ bình đẳng giới, câu lạc 

bộ xây dựng gia đình hạnh phúc…, tích cực phê phán những hành vi BLGĐ, 

tôn trọng bình đẳng giới, các quyền cơ bản của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi 

và các thành viên khác trong gia đình. 

BLGĐ là một vấn đề bức xúc, là vấn nạn của xã hội, vì vậy không nên 

xem phòng, chống BLGĐ là việc của tổ chức hay một cá nhân nào, mà cần 

phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Không thể bình đẳng giới nếu như 

vẫn còn tiếp tục BLGĐ, hoặc bất bình đẳng giới cũng là nguyên nhân của 

BLGĐ, hành vi BLGĐ là xâm phạm đến quyền con người… Vì vậy, các cấp, 

các ngành nên tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong truyền thông 

phòng, chống BLGĐ và bình đẳng giới, tuyên truyền về quyền con người 

trong cộng đồng và nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các tổ 
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chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động. Phối hợp tổ chức các chiến dịch 

truyền thông; tuyên truyền và huy động nhân dân cùng tham gia vào lĩnh vực 

này. Điều 33 Luật Phòng, chống BLGĐ quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Điều 29 Luật Bình đẳng giới quy 

định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên trong việc 

thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới, theo đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các thành viên tiến hành các hoạt động truyền thông, giáo dục và chia sẻ 

thông tin trong nhân dân để cùng với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện 

tốt hoạt động này.  

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống BLGĐ, bình 

đẳng giới, ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ gia đình và đặc 

biệt là phải chú ý đến đối tượng nam giới, vì thực tiễn cho thấy đối tượng gây 

ra BLGĐ là nam giới và người bị BLGĐ vẫn là phụ nữ, người già và trẻ em. 

Tuy nhiên trong quá trình truyền thông, vận động, đối tượng tham gia vẫn là 

phụ nữ, chưa thu hút được nam giới tham gia. Tổ chức các chiến dịch truyền 

thông về gia đình, phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới vào các dịp 20/3, 

28/6, 25/11… nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi tới gia đình, 

cộng đồng và xã hội. Qua đó góp phần trang bị, nâng cao nhận thức của các 

tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong sinh hoạt cá 

nhân, cộng đồng và trong sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng gia đình no 

ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

3.2.1.3. Hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình bằng các biện pháp hành chính 

Tình trạng BLGĐ vẫn còn khá phổ biến như hiện nay đòi hỏi phải đẩy 

nhanh hơn nữa việc thực hiện quan điểm chỉ đạo “Xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật về dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội” trong Nghị quyết 
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số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam là hết sức cần thiết. Luật Phòng, 

chống BLGĐ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2008 là một trong những công cụ 

pháp lý hữu hiệu để bảo vệ nạn nhân BLGĐ; là cơ sở pháp lý để nâng cao vai 

trò, hiệu quả trong công tác phòng, chống BLGĐ của Việt Nam; Nghị định 

08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật 

phòng, chống BLGĐ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn 

nhiều bất cập, mâu thuẫn và thiếu những quy định cần thiết để hoạt động 

phòng, chống BLGĐ đạt hiệu quả. Chính vì vậy, ngày 06/02/2014, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 

hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020 với mục tiêu “Tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống 

BLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ trên phạm vi toàn 

quốc”. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu là “Nâng cao năng 

lực quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, 

chống BLGĐ”. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống 

BLGĐ và pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống BLGĐ. 

Để đáp ứng Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ 

đến năm 2020, khắc phục những hạn chế trên, theo tôi cần hoàn thiện pháp 

luật và các văn bản pháp luật về phòng, chống BLGĐ và các văn bản pháp 

luật có liên quan theo hướng: 

Thứ nhất, là cần làm rõ khái niệm “thành viên gia đình” trong Luật 

Phòng, chống BLGĐ nhằm thống nhất với các luật khác. Tại khoản 2 Điều 1 

Luật Phòng, chống BLGĐ quy định “BLGĐ là hành vi cố ý của các 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”. Tuy nhiên Luật này lại không 
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giải thích khái niệm “thành viên gia đình” nên khó khăn trong quá trình áp 

dụng pháp luật. Đối tượng điều chỉnh chưa được quy định rõ ràng, do đó việc 

áp dụng các quy định của luật để bảo vệ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. 

Thứ hai, việc quy định các hành vi cụ thể của từng loại BLGĐ. Tại Điều 

2 Luật phòng, chống BLGĐ quy định còn rất chung chung. Chính vì vậy 

người thực hiện hành vi bạo lực cũng không biết mình đang thực hiện hành vi 

BLGĐ và nạn nhân cũng khó xác định đâu là hành vi BLGĐ để tố cáo và gửi 

đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, bảo vệ họ, do đó cần 

phải ghi cụ thể trong luật như: Bạo lực thân thể gồm những hành vi nào; bạo 

lực tinh thần gồm những hành vi nào; bạo lực tình dục gồm những hành vi 

nào… 

Thứ ba, quy định về biện pháp cấm tiếp xúc trong lĩnh vực phòng, chống 

BLGĐ. Luật quy định áp dụng biện pháp này phải “có đơn yêu cầu của nạn 

nhân BLGĐ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu 

cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân BLGĐ”[8, Điều 9]. Điều này chưa 

khả thi, bởi vì hầu hết nạn nhân bị bạo lực là thành viên trong gia đình, nhiều 

trường hợp là người mẹ, người con phụ thuộc về kinh tế, người phụ nữ rất cam 

chịu mặc dù họ bị đối xử tàn nhẫn và tiếp tục sống chung với người có hành vi 

bạo lực, do vậy việc quy định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc như trên là 

không phù hợp. Bên cạnh đó luật cũng quy định “Người có hành vi BLGĐ và 

nạn nhân BLGĐ có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc” là không 

khả thi, vì người có hành vi BLGĐ và nạn nhân BLGĐ đều sống chung trong 

một nhà, họ không có nơi ở nào khác, nếu đã quy định như vậy thì khi áp dụng 

biện pháp này, các cơ quan liên quan phải bố trí chỗ ở cho nạn nhân.  

Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống BLGĐ, cụ 

thể quy định về hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính trong 
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lĩnh vực phòng, chống BLGĐ. Tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội… vẫn còn 

một số quy định chưa thực sự hợp lý và không có tính khả thi. Mức phạt tiền 

từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một số hành vi như cưỡng ép 

người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp… 

là quá thấp, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, 

vi đối người có điều kiện kinh tế thì mức phạt tiền như trên không có ý nghĩa 

giáo dục, răn đe; người khó khăn thì có hành động trút giận lên nạn nhân bằng 

những hành vi bạo lực kinh khủng hơn; ngoài ra người có hành vi bạo lực 

nhưng không có điều kiện thu nhập thì việc phạt tiền với họ là không khả thi, 

không tác dụng hoặc một số quy định phạt tiền khác như phạt từ 500.000 

đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh 

dự, nhân phẩm thành viên gia đình (khoản 1 Điều 51 Nghị định 167), làm thế 

nào để xác định mức độ của các hành vi này mà phạt tiền, người bị lăng mạ, 

chì chiết không dại gì họ đi khai báo để thành viên gia đình, mà chủ yếu là 

chồng, con, vợ bị phạt tiền. Vì vậy theo tác giả nên bỏ biện pháp phạt tiền. 

3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể 

3.2.2.1. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, 

kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là 

cán bộ cấp cơ sở ở nông thôn, miền núi của tỉnh 

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ  

là một hoạt động quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, 

chống BLGĐ. Mục tiêu của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ 

này là nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để họ tham gia vào quá 

trình thực thi luật. Năng lực cán bộ quản lý nói chung và làm công tác phòng, 

chống bạo lực nói riêng là rất quan trọng. Chính vì vậy, mỗi cơ quan đều có 
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các chính sách nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cán bộ đảm nhận công tác 

được giao. Trên cơ sở nghiên cứu, đề tài xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

Để công tác phòng, chống BLGĐ thực hiện có hiệu quả, cần phải có bộ 

máy chuyên trách đủ mạnh đi đôi với việc nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, 

điều hành và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng, 

chống BLGĐ, chú trọng việc xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên; 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ này, đặc 

biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. 

UBND các cấp nên ban hành kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện; chú trọng đến việc ổn định lâu 

dài đội ngũ cán bộ văn hóa phường; tập huấn những kiến thức cơ bản về 

phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới, chính sách và pháp luật của nhà nước 

về phòng, chống BLGĐ, kỹ năng hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, kỹ năng 

nhiệm vụ của cán bộ tổ hòa giải, kỹ năng tư vấn về gia đình, phòng, chống 

BLGĐ; thiết lập và duy trì mạng lưới thu thập số liệu và báo cáo; kỹ năng 

quản lý, giám sát các hoạt động phòng chống BLGĐ; hướng dẫn việc thu 

thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống BLGĐ theo Thông tư số 

23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống BLGĐ. 

Cử cán bộ làm công tác gia đình tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội 

nghị, hội thảo… do Trung ương, UBND, ngành, các tổ chức phi chính phủ tổ 

chức. Tại các diễn đàn này, họ có điều kiện tiếp thu kiến thức, chia sẻ kỹ 

năng, kinh nghiệm, tham quan các mô hình phòng, BLGĐ trên cả nước, trong 

tỉnh, địa phương để nâng cao năng lực, từ đó thực hiện tốt hơn công tác 

phòng, chống BLGĐ trong thời gian đến. 

3.2.2.2. Đầu tư, bố trí ngân sách, xây dựng các cơ sở giáo dục, trường 

giáo dưỡng có chất lượng, hiệu quả; cung cấp số điện thoại đường dây nóng 

để người dân liên lạc 

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
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BLGĐ bằng các biện pháp hành chính đó là việc đầu tư, bố trí ngân sách, xây 

dựng các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng có chất lượng, hiệu quả; cung 

cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên lạc. Việc đầu tư, bố trí 

ngân sách, cho thực thi các hoạt động phòng, chống BLGĐ theo luật là một 

yếu tố không thể thiếu được, đây là giải pháp cần được quan tâm và thực hiện. 

Do vậy khi nghiên cứu, đánh giá, lên kế hoạch và quyết định dành một khoản 

ngân sách nhất định cho triển khai các hoạt động là hết sức cần thiết, có thể 

nói như là điều kiện tiên quyết. Ngoài ngân sách nhà nước cấp thì việc xây 

dựng quỹ phòng, chống BLGĐ các địa phương là rất cần thiết. Để có nguồn 

quỹ này, cần huy động mạnh mẽ sự đóng góp của các cá nhân, các nhà hảo 

tâm, các tổ chức xã hội và quốc tế. Số tiền gây quỹ này chúng ta có thể sử 

dụng để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bị BLGĐ, hỗ trợ xây dựng các cơ sở giáo 

dục, trường giáo dưỡng. Hiện nay, một số cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 

trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng nhưng chưa thật sự chất lượng, hiệu quả, 

một trong những nguyên nhân đó là do thiếu nguồn lực đầu tư, hỗ trợ. Nhiều 

cơ sở, trường đã xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu khi tổ 

chức các lớp giáo dục, giáo dưỡng đối người có hành vi bạo lực gia đình . 

Việc đầu tư, bố trí ngân sách về công tác phòng, chống BLGĐ phải căn 

cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, 

đặc biệt là các địa phương có số vụ bạo lực gia đình xảy ra cao nhất tỉnh. Việc 

xác định đúng vấn đề ngân sách cho công tác phòng, chống BLGĐ sẽ là một 

trong các biện pháp chiến lược nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của công 

tác này.  

Xây dựng quỹ hỗ trợ các nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy có chất lượng, 

hiệu quả, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên lạc. Để 

làm được việc này, các cơ quan văn hóa nên phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể cùng cấp có liên quan để xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện việc 
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chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết 

khác cho nạn nhân BLGĐ theo quy định của Luật Phòng, chống BLGĐ và 

Nghị định 08/2009/NĐ-CP, ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống BLGĐ. 

Các địa phương nên vận động xây dựng mạng lưới địa chỉ tin cậy. Đồng 

thời, mỗi địa chỉ tin cậy đều phải hình thành đường dây nóng để người dân 

khi có vụ việc họ nhanh chóng liên lạc, xử lý và ngăn chặn kịp thời những 

hành vi BLGĐ. Mỗi địa phương nên có các chính sách cụ thể khuyến khích cá 

nhân, tổ chức hay gia đình làm địa chỉ tin cậy. Cụ thể, các chính sách đó là hỗ 

trợ tư vấn kiến thức pháp luật cần thiết, hỗ trợ các thiết bị hay phương tiện 

cần thiết khi xảy ra bạo lực, hay ít nhất cũng có một phần kinh phí hỗ trợ cho 

các cơ sở này. Phần kinh phí này có thể được chi từ kinh phí của cơ sở hay từ 

các mạnh thường quân như các tổ chức từ thiện, nước ngoài, hoặc là do sự 

đóng góp của quần chúng nhân dân. Muốn như vậy, các địa phương phải dự 

trù kinh phí và có chính sách kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân tổ chức  

hay các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, các cơ quan địa phương phải có trách 

nhiệm bảo đảm an ninh và sự an toàn cho những cá nhân hay tổ chức tự 

nguyện làm địa chỉ tin cậy. 

3.2.2.3. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các văn 

bản quy phạm pháp luật, các chương trình, chính sách xã hội của địa phương 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành 

hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được 

pháp luật quy định. Quốc hội và Hội đồng nhân dân có vị trí, vai trò quan 

trọng trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để công tác 

phòng, chống bạo lực bằng các biện pháp hành chính có hiệu quả hơn, cơ 

quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương cần phải lồng ghép nội dung 

này vào các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, chính sách xã hội.  
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Các chính sách quan trọng của quốc gia hoặc của địa phương được cơ 

quan dân cử quyết định có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã 

hội của đất nước và đương nhiên trong nhiều trường hợp có tác động tới bình 

đẳng giới hoặc tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống BLGĐ. Khi cơ 

quan dân cử xem xét, thảo luận để quyết định về các chính sách quan trọng 

của quốc gia hoặc của địa phương thì hoạt động lồng ghép vấn đề phòng, 

chống BLGĐ rất quan trọng để xem xét, thảo luận và sẽ là những giải pháp 

mà đại biểu có thể ưu tiên lựa chọn và quyết định. Việc xem xét, lồng ghép 

các nội dung phòng, chống BLGĐ trong hoạt động ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật của các đại biểu dân cử được thể hiện dưới hai hình thức, đó 

là xem xét các dự thảo văn bản có liên quan tới phòng, chống BLGĐ được 

trình ban hành nhằm bảo đảm cho các văn bản này đồng bộ, thống nhất, 

không mâu thuẫn với các quy định của pháp luật về phòng, chống BLGĐ, 

đồng thời nhằm thúc đẩy việc thực hiện các quy định, chính sách về phòng, 

chống BLGĐ đã được pháp luật về phòng, chống BLGĐ quy định. 

Song song với việc lồng ghép phòng, chống BLGĐ thì cần có kiến nghị, 

đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm khắc phục những hạn chế, chưa phù hợp của pháp luật về phòng, chống 

bạo lực trước yêu cầu của thực tiễn về BLGĐ. 

Để thực hiện tốt biện pháp này, cần phải chủ động hơn trong việc xây 

dựng chiến lược và cụ thể hóa các mục tiêu về công tác gia đình, gắn thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác gia đình với thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy vai trò dòng tộc văn hóa, hương 

ước, già làng, trưởng bản, nóc... nhất là hiện nay các huyện miền núi cao của 

tỉnh đang ra sức xây dựng nông thôn mới, trong đó xây dựng gia đình hòa 

thuận, hạnh phúc cũng cần được quan tâm. Lồng ghép các chương trình mục 

tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn, giảm nghèo và phong trào toàn dân 
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đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để vận động xây dựng gia đình. Thực 

hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội để 

giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 

Cần lồng ghép các nội dung phòng, chống BLGĐ vào các chương trình, 

chính sách xã hội như: Chương trình xóa đói giảm nghèo phối hợp với Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh; bình đẳng giới; chương trình tạo việc làm; chính 

sách đạo nghề, giới thiệu việc làm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và 

xã hội; chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Ủy ban dân số, 

gia đình và trẻ em; chương trình truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - 

truyền hình tỉnh; các nội dung, chương trình trong trường học các cấp; xây 

dựng gia đình văn hóa... Việc lồng ghép này này sẽ đạt được hiệu quả cao nếu 

như các cấp, các ngành, cơ quan, các cá nhân liên quan trong tỉnh nhìn nhận, 

đánh giá và lựa chọn các giải pháp một cách phù hợp. 

3.2.2.4. Huy động sức mạnh của dư luận xã hội tại cộng đồng, bảo mật thông 

tin để người dân tích cực trong việc phát hiện, báo tin, ngăn chặn bạo lực gia đình 

Tạo dư luận xã hội về phòng, chống BLGĐ trong tình hình hiện nay 

không phải là khó song cũng không hoàn toàn giản đơn bởi dư luận xã hội 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tính chất, nội dung sự việc, hiện tượng xảy 

ra trong cuộc sống, chất lượng thông tin, trình độ nhận thức của quần chúng, 

nếp nghĩ, thói quen, phong tục tập quán của cộng đồng, vai trò của cá nhân 

lãnh đạo và sức mạnh của cả tập thể. Đối với BLGĐ, việc tạo dư luận xã hội 

bị chi phối rất nhiều bởi các yếu tố đó. Một hiện tượng bạo lực xảy ra trong 

một gia đình, tại một cộng đồng không phải là khó để nhận biết song để hiểu 

đúng bản chất sự việc từ đó xác định thái độ, chính kiến thì không dễ dàng 

nếu như không có sự chuẩn bị tư tưởng, tâm thế cho cả một cộng đồng. Nói 

một cách khác, phải có một quá trình hình thành dư luận xã hội, từ đó sẽ góp 

phần tạo một thói quen, một nếp sống, một thái độ sống cho cộng đồng. 
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Không phải lúc nào cũng có một dư luận xã hội đúng đắn về những vấn 

đề chung và vấn đề BLGĐ. Chính vì vậy, nhất thiết phải định hướng dư luận. 

Định hướng dư luận xã hội là quá trình làm cho dư luận diễn ra đúng với quy 

luật trong đó phải tìm được con đường tối ưu để đưa dư luận xã hội đạt hiệu 

quả cao nhất. Quá trình định hướng được bắt đầu bằng việc điều chỉnh dư 

luận, sắp xếp, sửa đổi, hiệu đính để thông tin đúng với sự thật giúp điều khiển 

dư luận đúng hướng. Định hướng dư luận diễn ra trong suốt quá trình từ manh 

nha sự kiện cho đến diễn biến và kết thúc, dập tắt sự kiện. Như vậy, định 

hướng dư luận là quá trình tác động hợp quy luật vào sự diễn biến của dư luận 

nhằm xác định phương hướng đúng của dư luận đồng thời hướng dẫn, thúc 

đẩy sự hình thành dư luận tích cực có nghĩa là dư luận phải khách quan chân 

thực, tập trung thống nhất và có tác dụng giáo dục cao.  

Huy động sức mạnh của dư luận xã hội tại cộng đồng đi đôi với việc bảo 

mật thông tin để người dân tích cực trong việc phát hiện, báo tin, ngăn chặn 

BLGĐ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng. Như đã phân tích trên, 

dư luận xã hội phụ thuộc rất nhiều yếu tố; định hướng dư luận đúng sẽ cho 

những thông tin chính xác, kịp thời giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện 

tốt công tác phòng, chống BLGĐ. Tuy nhiên, khi đã có thông tin từ dư luận 

xã hội thì việc bảo mật thông tin của người dân là điều rất cần thiết để người 

dân phát hiện và báo tin liên quan đến BLGĐ. 

 

Tiểu kết Chương 3 

Chương 3 của luận văn đã tập trung phân tích, làm rõ quan điểm cũng 

như đề ra một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

BLGĐ bằng các biện pháp hành chính trong thời gian đến. Những giải pháp 

mà luận văn đưa ra trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xuất 

phát từ thực tiễn công tác phòng, chống BLGĐ tại tỉnh trong thời gian qua. 

Bao gồm: 
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Một là, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính phải phù 

hợp với quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đảm bảo quyền con 

người. 

Hai là, phòng, chống BLGĐ phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới 

trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Ba là, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính phải có sự 

tham gia của mọi cá nhân, tổ chức, của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.  

Bốn là, phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính phải chú trọng 

đến công tác truyền thông, vận động, hòa giải, ngăn chặn và xử lý kịp thời.  

Để thực hiện tốt các phương hướng phòng, chống BLGĐ trong thời gian 

đến, tác giả đề ra một số giải pháp với mong muốn giảm thiểu BLGĐ, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân cho các thành viên gia đình, xây dựng gia 

đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là 

tế bào lành mạnh của xã hội; công tác phòng, chống BLGĐ có hiệu quả vừa 

đáp ứng điều kiện đặc thù trong nước, của tỉnh, vừa phù hợp với thông lệ 

quốc tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay.  

Các giải pháp là một thể hoàn chỉnh, có quan hệ chặt chẽ với nhau nên 

cần được tiến hành đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, 

chống BLGĐ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.. 
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KẾT LUẬN  

 

Gia đình là tế bào của xã hội, BLGĐ tác động tiêu cực tới sự phát triển 

của xã hội. Mặc dù vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ và để lại nhiều hậu quả 

nghiêm trọng nhưng vấn đề này vẫn chưa nhận được sự quan tâm thích đáng 

của gia đình, cộng đồng và xã hội. Đây là một vấn đề cấp thiết mang tính thời 

sự cao nên để giảm thiểu thấp nhất nạn BLGĐ, đảm bảo an sinh xã hội, cần 

phải có sự chung tay giải quyết của gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong 

những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã sớm xây dựng những 

giải pháp đồng bộ để ngăn chặn cũng như loại bỏ vấn đề này ra khỏi cộng đồng 

xã hội. Phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là công cụ hữu 

hiệu nhằm ngăn chặn có hiệu quả BLGĐ; các chỉ thị, văn bản luật và dưới luật 

liên quan tạo cơ sở pháp lý cho cho việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống BLGĐ. Chỉ khi nào công tác phòng, chống BLGĐ được triển khai có 

hiệu quả thì lúc đó gia đình mới được coi là chốn bình yên và hạnh phúc của 

các thành viên trong gia đình và chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu xây 

dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng và phát triển bền vững. 

Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Phòng chống bạo lực gia đình bằng các biện 

pháp hành chính từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” không nằm ngoài những mục 

đích trên. Đề tài nghiên cứu các biện pháp hành chính phòng, chống BLGĐ 

xuất phát từ cơ sở lý luận và pháp lý; từ các khái niệm, vai trò, nội dung, 

nguyên tắc như là những công cụ hữu hiệu; các yếu tố tác động đến phòng, 

chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính. 

Đề tài đánh giá thực trạng các biện pháp hành chính phòng, chống 

BLGĐ tại tỉnh Quảng Nam, thể hiện một số ưu điểm nhất định, song còn 

nhiều mặt hạn chế, đó là thực trạng BLGĐ; năng lực của đội ngũ cán bộ làm 

công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ; nhận thức của người dân; các 
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chính sách, quy định của pháp luật về phòng, chống BLGĐ bằng các biện 

pháp hành chính chưa phù hợp. Trên thực tế, công tác phòng, chống BLGĐ 

bằng các biện pháp hành chính còn gặp nhiều khó khăn, rào cản từ nhận thức, 

định kiến giới, cơ chế nguồn lực, chính sách..., làm hạn chế việc triển khai 

thực hiện các biện pháp này, chưa thật sự mang lại hiệu quả để góp phần giữ 

vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của đất nước. 

Từ sự phân tích thực trạng phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp 

hành chính, đề tài bước đầu đưa ra một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính nhằm góp phần 

giảm thiểu BLGĐ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân cho các thành 

viên gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự 

là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Các giải pháp đều có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một tổng thể thống nhất; tạo cơ sở 

cho việc phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính ở Việt Nam nói 

chung, địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng ngày càng hiệu quả.  

Đề tài đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính, đó là: Tăng cường vai 

trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước về phòng, chống BLGĐ bằng 

các biện pháp hành chính; Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận 

thức cho nhân dân, cho cộng đồng về quyền con người; phòng, chống BLGĐ 

và bình đẳng giới; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp 

vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống BLGĐ, đặc biệt là cán bộ 

cấp cơ sở; Đầu tư, bố trí ngân sách, xây dựng quỹ hỗ trợ các nhà tạm lánh, địa 

chỉ tin cậy có chất lượng, hiệu quả; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để 

người dân liên lạc; Lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào các văn bản 

quy phạm pháp luật, các chương trình, chính sách xã hội của địa phương; Huy 

động sức mạnh của dư luận xã hội tại cộng đồng, bảo mật thông tin để người 
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dân tích cực trong việc phát hiện, báo tin, ngăn chặn BLGĐ; Hoàn thiện các 

quy định pháp luật về phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính. 

Tóm lại: Phòng, chống BLGĐ bằng các biện pháp hành chính là công cụ 

hữu hiệu để phòng, chống, ngăn ngừa BLGĐ; bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của gia đình trong cộng đồng và xã 

hội. Gia đình thực sự là tổ ấm của thành viên gia đình, là tế bào lành mạnh 

của xã hội, gia đình tốt góp phần xây dựng một xã hội tốt, văn minh, bình 

đẳng và phát triển trong giai đoạn hiện nay. 
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