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TÒA ÁN NHẰN DÂN TỈNH ĐẤK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

©ộc lập - T ự  do - Hạiĩh phúc

Đẳk Lắk, ngày 09 t năm 2018Số: \ÌÒ/TA-VP

V/v cung cấp thông tin xây dựng báo cáo thực 
hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình giai đoạn 2008-2017

K ính  gửi:

- Chánh tòa các Tòa Dân sự, H ình sự thuộc Tòa án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk;

t

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôr Hồ, thành phố 
Buôn M a Thuột.

Thực hiện công văn số 17/TANDTC-TH ngày 08/3/2018 của Tòa án nhân dân 
tối cao về việc cung cấp thông tin xây dựng báo cáo thực hiện chứih sách, pháp 
luật về ohòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2017, Chánh án TAND tỉnh 
Đắk Lẳk yêu cầu các đồng chí Chánh tòa các Tòa Dân sự, Hình sự thuộc TAND 
tỉnh và Chánh án TAND cấp huyện chỉ đạo xây dựng báo cáo vé công tác triển 
khai, thực hiện chính sách, pháo luật về phòng, chống bạo ỉực gia đình giai đoạn 
2008-2017 của đơn vị m ình theo đúng yêu cầu tại mục 3 công văn số 
17/TANDTC-TH.

Báo cáo của các đon vị được gửi về Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk châm  
n h ấ t vảo ỉigầy 14/3/2013 bằng chuyển phát nhanh, đồng thòi gửi ầ hộp thư điện 
tử daklak@ toaan.gov.vn để tổng hợp gửi TANDTC theo quy định.

(Kèm theo công văn này là công văn sổ Ỉ7/TANDTC-TH ngày 08/3/2018 của 
Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin xây dựng cáo thực hiện 
chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn
Noí n:
- Như trên;

TLo CHÁ NH ÁN 
LÁNH VĂN P HÒNG

- Đ/c Chánh án (để bc);
- Trang TTĐT;
- Lưu VP.
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SỐ; #  /TA N Đ TC -TH  
V/v cung cấp thông tin xây đựng báo câo 

• thực hiện chính sách, pháp ỉuật ■ 
về phòng, chổng bạo lực gia đình 

giàu đoạn 2008 -2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - T ợ  đo - Hạnh phức

Hà Nội, ngày 08 tháng 3

Jf&h gửi: -  Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học 
A, t /  ĩ \ / T ò a  án nhân dân tôi cao;

., /  ' - Đồng chí Vụ trưởng Vụ giám đốc, kiểm tra I
Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Vụ trưởng Vụ giám đốc, kiểm tra III 
Tòa án nhân đân tối cao;

- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai xây dựng báo cáo phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề 
‘‘Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chông bạo lực gia đình giai 
đoạn 2008 -  2017” theo yêu 'càu tại Công văn số 1087/UBVĐXH14 ngày 
09/02/2018 của ủ y  ban về các vấn đề xã hội, Tòa án nhân dân tốỉ cao đề nghị 
các đồng chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đon vị thẹo quy định chỉ đạo 
việc xâv dựng báo cáo về công tác triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 -  2017; cụ thể như sau:

1. Bối với Vụ phấp chế và quản ỉý khoa học

- Báo cảo về công tác xây dựng vãn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật việc 
xét xử các vụ án hình sự, hồn nhân gia đình có liên quan đến bạo lực gia đình;

- Đánh giá tính kịp thòi, thống nhất, đồng bộ, hiệu ỉực, hiệu quả trong các 
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn pháp luật liên quan đến phòng, 
chống bạc lực gia đình đã ban hành; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và 
kiến nghị các nội dung cần thay thế, sửa đổi pháp luật về đến phồng, chống bạo 
lực gia đinh .

2. Đối vói các Va giám đéc, kiểm tra  i  và Vạ p an s đốc, kiểm tra  HI

Thông qua công tác giải quyết đơn đề nghị giám đổc thấm, tái thấm đối 
với các vụ án hình sự, hôn nhân và gia đình liên quan đến bạo lực gia đình trong 
thời gian từ năm 2008 -  201.7,/đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 
trong công tác xét xử, thi hành pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao việc 
giải quyết, xét xử các vụ án nêu trên.

3. Đối .với các Tòa án nhân đẫn cấp cao; Tòa án nhân dân các tinh, 
thành phổ trự c  thuộc T rung ương



4

- Đánh giá tình hỉnh kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hôn nhân 
và gia đình cỏ liên quan đán bạo lực gia đình (nêu tóm tất thông tín ngắn gọn 
một sổ vụ án cổ liên quần đến bạo lực gia đình);

- Kết quả việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp .của nạn nhần bạo lực gia 
đình trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hôn. nhân và gia đỉnh 
có liên quan đến bạo lực gia đình;

- Tình hình thực hiện việc ảp đụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm tiếp 
xúc với nạn nhân bạo lực gia đìnỉr^CĐieu 129 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015) 
trong quá trình thụ lý hoặc giải quyết vụ ẩn hôn nhắn và gia đình tại Tòa án nhân 
dân;

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đề nâng cao trách 
nhiệm của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật phòng chông bạo lực gia

Đ.ề nghị các đồng chí chỉ đạo xây đựng và cho gửi báo cáo về Tòa án nhân 
dân tô cao (thông qua Vụ Tổng hợp) trước-ngày 16/03/2018 bằng chuyển phát 
nhanh, đồng thời gửi về hộp ‘thư điện tử theo địa chỉ: 
tatc.t Iughop@toaan.gov. VP.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 
ngay với Tòa án nhân dân tôi cao (thông qua Vụ Tồng hợp theo số điện thoại 
04.38256226 hoặc 04.62741144) dể được hướng dẫn cụ thể.

Noi nhậm TL. CHÁNH ẶN
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đỉnh.

- Như trcn (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (đề bảocáo);
- Các Đ/c PCA TANDTC (để phối họp chì đạo); 
-Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

)
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