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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL  

ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của 

nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc,  

tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình 
  

 Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21 

tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình;  

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Thông tư 

số 02/2010/TT-BVHTTDL) quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình, như sau:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL 

như sau: 

1. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

6. Nộp hai bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện cho Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch (nếu thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh); cho Phòng Văn hoá và Thông tin (nếu thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động là của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). 

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Điều 5. Quy trình thủ tục cấp lại, đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình bị mất, 

bị rách hoặc hư hỏng thì cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 



 

 

 

2 

a) Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động gồm:  

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M8a; Đơn đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu 

số M8b của phụ lục kèm theo Thông tư này; 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc   

hư hỏng); 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được 

phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).  

b) Nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động  tại Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2009/NĐ-CP).  Trong thời hạn 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân có thẩm 

quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình theo mẫu số M6a2, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình theo mẫu số M6b2 của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL. Nếu không 

đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

c) Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

được cấp lại) cho cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao 

và du lịch có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này để theo dõi, 

quản lý. 

 2. Trong trường hợp cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, 

người đứng đầu, nội dung hoạt động thì cơ sở được đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động. 

a) Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bao gồm: 

Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M8a1; Đơn đề nghị đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu số 

M8b1 của phụ lục kèm theo Thông tư này;  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở; 

Quy chế hoạt động của cơ sở  (nếu có sửa đổi, bổ sung);  

Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, người đứng đầu, địa 

điểm đặt trụ sở), mỗi loại 01 bản. 

b) Nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện một bộ hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 1 

Thông tư này. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp 
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giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa 

hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn 

thẩm định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ 

quan thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Uỷ ban nhân 

dân có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP để đổi 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở. 

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản 

thẩm định, Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 

08/2009/NĐ-CP có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ 

sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M6a1, cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình theo mẫu số M6b1 ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2010/TT-BVHTTDL. Trường hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

 đ) Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt đồng thời với việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở. 

3. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động quy 

định tại Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP là cơ quan có thẩm quyền giải 

thể cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình trong các trường hợp sau đây: 

a) Theo đề nghị của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;   

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc bị tước quyền sử dụng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Khoản 2,4  Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tư vấn theo mẫu số M9b; Thẻ nhân 

viên chăm sóc theo mẫu số M9a của phụ lục kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

c) 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm. 

d) Hồ sơ được lập thành một bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện cho Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi cấp Thẻ. 

 4. Trường hợp thẻ bị mất, bị rách hoặc hư hỏng, thì nhân viên chăm sóc, tư 

vấn được cấp lại thẻ nhân viên tư vấn theo mẫu số M1a2; nhân viên chăm sóc theo 

mẫu số M1b2 ban hành kèm theo của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL. Thời 
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hạn cấp lại thẻ là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ cấp 

lại thẻ bao gồm:  

a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tư vấn theo mẫu số M9a1; Đơn đề 

nghị cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc theo mẫu số M9b1 của phụ lục kèm theo 

Thông tư này. 

b) Thẻ cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);  

c) Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

d) 02 ảnh cỡ 3 x 4cm 

đ) Hồ sơ được lập thành một bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện cho Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi cấp Thẻ. 

5. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi như sau: 

2. Điều kiện của người được cấp chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình phải được các cơ quan, tổ chức quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL cấp giấy chứng nhận đã 

qua đào tạo, tập huấn và phải qua kỳ thi đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong 

thang điểm 100 của mỗi môn thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

6. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tập huấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình: 

a) Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

c) Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan.  

2. Chương trình và nội dung tập huấn 

Chương trình và nội dung tập huấn của các cơ quan Bộ, ngành, tổ chức, 

đoàn thể ở trung ương phải được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chương trình và nội dung tập huấn của đoàn thể, tổ chức có liên quan ở 

địa phương phải được sự đồng ý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi cơ sở 

tổ chức tập huấn.  

Học viên hoàn thành khóa tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình được 

cấp Giấy chứng nhận theo biểu mẫu số M3a và M3b ban hành kèm theo Thông tư 

số 02/2010/TT-BVHTTDL. 

3. Giảng viên của khóa tập huấn về nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình phải có trình độ đại học trở lên về lĩnh vực xã hội và y tế, 

có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực gia đình hoặc về công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Hình thức và thời gian tập huấn 

a) Hình thức tập huấn được tổ chức tập trung. 
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b) Thời gian tập huấn  

Tập huấn lần đầu: ít nhất 03 ngày đối với các đối tượng quy định tại       

khoản 1 Điều 13 Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; ít nhất 05 ngày đối với các 

đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; 

Tập huấn định kỳ: các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 

số 02/2010/TT-BVHTTDL phải được tập huấn định kỳ ít nhất 01 năm một lần 

với thời gian tập huấn ít nhất 01 ngày để bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản 

quy phạm pháp luật, kiến thức mới về phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Kinh phí tổ chức tập huấn 

a) Kinh phí tập huấn cho các đối tượng quy định khoản 1 Điều 13 Thông 

tư số 02/2010/TT-BVHTTDL được lấy từ ngân sách cấp tỉnh dành cho công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

b) Kinh phí tập huấn cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 

Thông tư này do cơ sở cử học viên tham gia hoặc cá nhân tham gia chi trả theo 

quy định; 

c) Việc thu, chi và quản lý tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để 

nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 
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