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Số: 01/ĐCTC-NTL

Uông Bí, ngày 20 tháng 7 năm 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên Ban chỉ đạo mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh
tại cộng đồng thành phố Uông Bí
Căn cứ Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố
Uông Bí về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy Nhà tạm lánh tại cộng đồng” thành phố Uông Bí.
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình Địa
chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng thành phố Uông Bí (theo Quyết định số
3987/QĐ-ĐCTC-NTL ngày 20/7/2018), Ban chỉ đạo mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà
tạm lánh tại cộng đồng thành phố Uông Bí. (sau đây gọi tắt là Ban) phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các thành viên như sau:
1. Đ/c Phạm Tuấn Đạt - Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban
Chỉ đạo và Phụ trách chung hoạt động của mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho Phó trưởng ban và các thành viên của Ban.
2. Đ/c Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng LĐ - TB&XH - Phó Ban TT
- Tham mưu giúp Trưởng Ban điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của mô hình
Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng.
- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiế t bi ̣vật dụng cần thiết theo quy định, đảm bảo
để nạn nhân sử dụng trong thời gian tạm lánh;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mô hình, xây dựng dự trù kinh
phí hàng năm chi cho công tác thí điểm Mô hình; huy động và sử dụng có hiệu quả
các nguồn tài chính xây dựng Mô hình.
3. Đ/c Nguyễn Thị Mai Hạnh - Phó trưởng phòng LĐ - TB&XH - Ủy viên
- Triển khai và trực tiếp hướng dẫn hoạt động của mô hình Địa chỉ tin cậy Nhà tạm lánh tại cộng đồng. Cung cấp nội dung và các tài liệu liên quan đến vấn đề
bạo lực để mô hình hoạt động.
- Trực số điện thoại khẩn cấp (24/24) để kịp thời ứng phó với tình huống bạo
lực. Có trách nhiệm cung cấp số điện thoại để thông báo rộng rãi tới người dân để
mọi người dân được biết; bảo đảm việc liên lạc, thông tin của người dân với cán bộ
trực đường dây nóng qua số điện thoại đã được cung cấp vào mọi thời điểm
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- Khi nhận được thông tin phản ánh của người dân hoặc nạn nhân trực tiếp tư
vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nạn nhân. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu phạm tội phối
hợp với công an và các đơn vị liên quan giải quyết.
- Đảm bảo bí mật về nhân thân của người phát hiện, báo tin về trường hợp bạo
lực xảy ra.
4. Đ/c Lê Minh Quang - Trưởng phòng Văn hóa và TT - Ủy viên
Phối hợp tư vấn nạn bị bạo lực trên cơ sở giới; chỉ đạo cán bộ văn hóa các xã,
phường nắm bắt kịp thời các vụ việc bạo lực nhất là bạo lực gia đình. Hỗ trợ nạn nhân
trở về sau thời gian tạm lánh khi đã đảm bảo đủ an toàn.
5. Đ/c Phạm Văn Thất - Trưởng phòng Y tế Thành phố - Ủy viên
Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế phường Quang Trung kết nối các dịch vụ liên
quan phù hợp để hỗ trợ nạn nhân khi có nhu cầu hoặc khi nạn nhân cần được chuyển
tuyến; chăm sóc y tế ban đầu: sơ cứu trong trường hợp nạn nhân bị thương tích nhẹ;
trong trường hợp nặng hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
6. Đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng phòng Tài Chính KH - Uỷ viên
Phối hợp với thường trực Ban chỉ đạo mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh
tại cộng đồng. Hàng năm tiếp nhận kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung
có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương
trình mục tiêu để thực hiện mô hình.
7. Đ/c Phạm Nhất Phương - Phó trưởng phòng Tư pháp - Uỷ viên
Chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu về pháp lí có liên quan đến vần đề bạo
lực trên cơ sở giới, tham mưu cho Trưởng ban các biện pháp xử lí đối với những
trường hợp gây bạo lực
8. Đ/c Hoàng Việt Thành - Phó chánh VP HĐND&UBND - Uỷ viên
Phối hợp với cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuẩn bị địa điểm và giấy
mời họp, thông báo kết luận các cuộc họp liên quan đến hoạt động của mô hình Địa
chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng.
9. Đ/c Đinh Hoàng Long - Phó trưởng Công an Thành phố - Ủy viên
Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các
ngành liên quan trong công tác điều tra, xác minh, xử phạt tội phạm có hành vi bạo
lực. Phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao đối tượng có hành vi bạo lực về quản lý, giáo
dục ở địa bàn dân cư theo quy định.
10. Đ/c Đỗ Thị Thúy Hạnh - Giám đốc Trung tâm TT và VH - Uỷ viên
Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên
địa bàn thành phố biết đến mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh cộng đồng thành
phố. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về công tác
phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ động phối hợp với các thành
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viên Ban chỉ đạo viết các tin, bài để tuyên truyền về các hoạt động của mô hình. Tổng
hợp, biểu dương kịp thời những gương điển hình trong phát hiện những trường hợp bị
bạo lực đồng thời phê phán hành vi vi phạm về những vụ bạo lực.
11. Đ/c Nguyễn Nhật Thủy - Phó CT UBND P. Quang Trung - Ủy viên
- Chỉ đạo trạm Y tế phường Quang Trung: Trực tiếp trợ giúp người bị bạo lực;
tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực, chăm sóc y tế ban đầu, sơ cứu trong trường hợp nạn
nhân bị thương tích nhẹ; Kết nối, hỗ trợ nạn nhân chuyển tuyến trong trường hợp bị
bạo lực nghiêm trọng vượt quá khả năng đáp ứng của Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh
tại cộng đồng; Bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng của mô hình Địa chỉ
tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng.
- Trực số điện thoại khẩn cấp (24/24) để kịp thời ứng phó với tình huống bạo
lực. Có trách nhiệm cung cấp số điện thoại để thông báo rộng rãi tới người dân để
mọi người dân được biết; bảo đảm việc liên lạc, thông tin của người dân với cán bộ
trực đường dây nóng qua số điện thoại đã được cung cấp vào mọi thời điểm
- Khi nhận được thông tin phản ánh của người dân hoặc nạn nhân trực tiếp tư
vấn, hướng dẫn nạn nhân đến mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh. Trường hợp
phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì phải báo cho Công an nơi gần nhất
- Đảm bảo bí mật về nhân thân của người phát hiện, báo tin về trường hợp bạo
lực xảy ra.
12. Phó chủ tịch UBND phụ trách văn hóa xã hội các xã, phường
- Phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai các nội dung hoạt
động của mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh cộng đồng thành phố tại trạm y tế
phường Quang Trung
- Thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân trên địa bàn biết Mô
hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh cộng đồng là cơ sở trợ giúp nạn nhân bị bạo lực,
là nơi tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực, hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực trong
trường hợp nạn nhân cần được bảo vệ kịp thời, bao gồm: tạm lánh, chăm sóc y tế, tư
vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ chuyển tuyến (khi cần thiết) nhằm tránh những hành vi
bạo lực tiếp theo của người gây ra bạo lực.
13. Trạm trưởng Y tế phường Quang Trung
- Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí phó chủ tịch UBND phường
Quang Trung về các nội dung hoạt động của mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh
tại cộng đồng.
14. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và Trưởng các tổ chức đoàn
thể của thành phố - Uỷ viên
Chỉ đạo cơ sở, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tích cực
tham gia công tác tuyên truyền, vận động nạn nhân đến Địa chỉ tin cậy tạm lánh khi
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bị bạo lực; tham gia giám sát, phát hiện các hành vi bạo lực nhất là các trường hợp
bạo lực phụ nữ và trẻ em.
Căn cứ phân công nhiệm vụ trên, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo mô hình
Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng nghiêm túc thực hiện./.
TM. BCĐ MH ĐỊA CHỈ TIN CẬY - NTL
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- TT Thành uỷ, TT. HĐND. TP (b/c);
- CT. UBND. TP (b/c);
- Các thành viên Ban (t/h);
- UBND xã, phường( t/h);
- Lưu.

Phạm Tuấn Đạt
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
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