
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH XA C!A LO Dc 1p — Tir do — Hanh phuIc 

S: /UBNID-CA Ctca Ló, ngày tha'ng 9 nam 2020 
V/v phông, chng ti pham xâm hti tré em 

KInE giri: 

- Thñ tnthng các phông, ban, dn vi, truông hyc; 

- Chü tich UBND các phu&ng, 

Thai gian qua, tInh hInh ti phtm xâm hti tInh diic tré em trên dja bàn 
tinh Ngh An tuy có giám nhung vn con xày ra. Qua thng kê, tr du nàm 2020 
dn nay, toàn tinh phát hin xây ra 26 vi xâm hi tInh diic tré em ânh hiiang rt 
iOn dn qua trInh phát trin kinh t - xa hi — QPAN. 

Trên da bàn th xã tr du nàm dn nay ti phim xâm hii tré em không 
xày ra, tuy nhiên vn tim n nguy co phtrc tap, ành hu&ng den tInh hInh ANTT 
trên da bàn. U ban nhân dan thj xä yêu câu: 

1. Ban chi ato phông chông tui phm, t ntn xã hi và phong trào 
toàn dn bão v An ninh To quôc theo chirc nàng nhim vu, phân cong c th 
cho các thành viên: 

- Tip tic trin khai thçrc hin có hiu qua các van bàn chi do cüa Trung 
uo'ng, Tinh üy, UBND tinh, UBND thj xã ye cong tác phOng chng ti phirn và 
vi phtm v bto 1irc, xâm hi tré em, tr9ng tam là: Chuong trinh hành dng quc 
gia vi tré em giai don 2012-2020; Chi thj so 23/TC-TTg ngày 26/5/2020 cüa 
Thu tuOng ChInh phü v tang cuông các giài pháp báo dam thirc hin quyên tré 
em và bào v tré em; K hoich s 485/KH-UBND ngày 19/7/2018 ciia UBND 
tinh v th?c hin dir an "Du tranh phông, chng ti phim xâm hi tré em và 
ngithi chua thành niên vi phim pháp 1ut và phông, chng bo 1irc gia dInh, rnua 
ban nguOi"... 

- Tp trung chi do, dày mnh hon nüa các bin pháp phông ngira xã hi, 
nâng cao nhn thüc và hành dng cüa mi cá nhân, gia dInh và toàn xã hi, gop 
phn hn ch ti da nguyen nhân, diu kin phát sinh ti phm xâm hi tInh dc 
tré em. Dng thai, huy dng h tMng chInh tr tIch circ tham gia; d ra cac giài 
pháp ci th, thi& thuc, yêu cu các Co quan, ban, ngành, doàn th, t chic chInh 
tr xa hi các cp, cp üy, chinE quyn co sO phài nhn thirc dy dü, quan tarn 
dung muc v cOng tác bào v tré em; coi day là nhim vii quan tr9ng trong quán 
l xã hôi, giáo dçtc cong dông; quan tam thuOng xuyên và chi do quyt 1it, hiu 
qua lam giãm 1oi ti phm nay trong thOi gian tOi. 

- Tang cuOng chi dto các hot dng truyên thOng, tuyên truyên, giáo diic 
v cong tác bâo v tré em vOi ni dung, hlnh thuc da dng, phong phu, ph hçip 
vOi các nhóm di tuçmg, diu kin phát triên kinh t- xã hi dja phuo'ng, nhm 



nâng cao nhn thiirc kin thilic và k nãng bâo ye, phông ngira tré em bj xâm hi 
tInh diic cho các to chrc, gia dInh, nhà trithng và cong dông xa hi và chInh bàn 
than tré em. 

- Tang cuàng thanh tra, kim tra viêc thirc hin các quy djnh cña pháp 1ut 
ye tré em. 

2. Phông Lao dIng — Thu'o'ng binh xã hui 
- Kiêm tra don dc các Co quan, ban, ngành, cp üy, chInh quyên Ja 

phuang triên khai thirc hin tOt chInh sách pháp lut ye tré em; to chirc các hirih 
thirc phñ hçip d 1ng nghe ,2 kin, nguyen vçng cüa tré em trong qua trInh xây 
dirng và thirc hin chuong trinh, chInh sách pháp 1ut v tré em darn bão thit 
thirc hiu qua. 

- Xây dçrng các K hoch trin khai Chuong trmnh hành dng quôc gia vi 
tré em; Chuang trInh phông ng11a và giàm thiu lao dng tré em trén dja bàn. 

- Trin kkiai các bin pháp phOng, chng tai nan, thuo'ng tIch tré em giim 
thiu tInh tng tré em tu' vong do dui nuc. 

- Chi do h thông co si cung cp djch vi bào v tré em hoit dng hiu 
qua, bão dam an toàn than thin và phông, chng xâm hi tré em. 

- Thuè'ng xuyên thanh tra, kim tra v trách nhim thirc hin quyên tré em, 
chInh sách, pháp 1ut v phông, chng xâm hi trê em. 

3. Trung tam y tê 
- Huing dn gia dInh các bin pháp khc phiric, phông, chng tInh trng 

cha mc, ngui than xârn hti tInh rnng, sirc khOe tinh thin, nhân phâm cüa tré 
em; trang bj kin thirc, k näng thirc hin trách nhim chäm sóc, giáo d1ic bão v 
tré em. 

- Xây d1rng quy trInh tiêp nhn khárn bnh, chita bnh cho tré em bj bto 
hành, xârn hal tInh duc. 

- IJu tiên giárn djnh dôi vi tré em là nmn nhân cüa các vii xâm hi tré er. 
4. Phông giáo dic và dào t,o 
- Trin khai các giài pháp giâm thiu tInh trng tré em bó h9c, d.c bi là 

di vi nhthig gia dInh có hoàn canh dc bit kihó khãn. Phông ngira, ngän chn 
cãc hành vi phrn ti và vi phm pháp lut trong h9c sinh, nht là các hành vi cô 

gay thuong tIch, gay ri trt t1r cOng cong, xâm hti tré em. 
- Chi do các trung h9c thu'ông xuyên thirc hin các bin pháp bâo v tré 

em; rà soát các tiêu chun truèng hpc barn dam,. mOi tru'Ong giáo dic an toan, 
!ành rnnh, than thin; tang cung giáo diic kin thc v gii và k nãng phng 
tránh xârn hii tInh diic tré em cho giáo vién và h9c sinh. To chic k' cam ét 
giüa gia dInh- nhà tru?ing- h9c sinh không vi phm pháp 1ut, khOng tham ia 
các TNXH. 

- Triên khai có hiu qua cOng tác phi hçp gicia nhà tnthng, gia dInh, xã 
hôi trong hoat dng giáo due, d.c bit là giáo dc li sang van hóa, rén lu\ n 
do dirc cho h9c sinh và phông, chng bo 1irc h9c dung, xâm hti tInh diic tré 
em trong tru'O'ng hpc. Duy trI tO chi.rc nOi chuyn chuyên d v st're khOe sinh san 
cho hçc sinh. Thung xuyén quan tarn nhu'ng hpc sinh có biu hin bt an, 



không tp trung, cn 1ng nghe và quan tam dn hpc sinh yêu kern, It choi diia 
ciingbn. 

- Thung xuyên thanh tra, kiêrn tra viêc thrc hin trách nhiêrn báo ye tré 
em, phông ng1ra xir 1 kjp thôi các vu viêc bao luc, xâm hai tinh due, tai nan, 
thuong tIch tré em trong truông h9c. 

5. Trung tam Van hóa- Thông tin và Truyn thông 
- Xây dimg các tin bài, phóng si1 tuyên truyn, giáo diic ye phông chông 

xâm hai tré em nói chung, xâm hi tInh dc tré em nói riêng cüng nhu các hInh 
thrc xir 1 d ran de, phông ngüa, giáo diic nh&rn nâng cao nhn thirc, kiên thüc 
và k nãng báo ye, phông ngra tré em b xâm hti tInh dic cho các to chirc, gia 
dInh, nhà trung, Cong dông và chInh bàn than tré em; Phô biên rng rãi tong dài 
din thoi quc gia v báo v tré em (Dâu s 111) d rni tré em, cá nhân, Co 

quan t chirc có th lien h tu vn min phi và t giác ti phm. Kt hgp vO'i dy 
manh tuyên truyn, giáo dijc v do dtrc, li sng, each iig xr trong gia dInh, 
trách nhim nêu gmmg cüa ngu?ñ Rrn; giáo dic tré em giü' gin, phát huy bàn sc 
van hóa dan tc, giá tr truyn thng tt dp cüa gia dInh ngui Vit Nam. 

- Tiêp t1ic phát triên các cong c.i kêt nOi giü'a nguè'i dan, tré em vOi các Co 

quan có trách nhim báo v tré em; hInh thành ming 1ui xã hi v bào v tré 
em trên môi trithng mtng. Chü dng nrn tInh hinh, quãn 1 du tranh phàn bác 
các trang ming xã hi có ni dung tuyên truyn kich dng các hành vi bao 1irc, 
dam ô, dOi tri1y, trái dio drc, thuAn phong, m tçic, vi phrn pháp lut; Chü dng 
phông ngiira du tranh, ngän chn các hành vi igi dung khOng gian mng xârn 
phm quyn, 1çi Ich hgp pháp cüa các t chirc, cá nhân. 

6. Cong an thj xã 
- Thuô'ng xuyên triên khai các bin pháp phông, chOng hành vi bo lire, 

xâm hai tInh due, mua ban tré em, däc biêt là mua ban tré em so sinh. Day mnh 
cOng tác diu tra, xir 1 các di tu'gng có hành vi xâm hi tré em. 

- Huóng dn 1p  horn thu t giác ti phm tii tat cá các trumg h9c trên 
dja bàn d tio thun igi cho các em hpc sinh phát hin, t giác các hành vi bo 
[crc hpc duO'ng, xam hui tré em. 

- Tp trung chi do thirc hin quyt 1it hiu qua các mt cOng tác nghip 
vu co bàn, nm chc tInh hInh, chü dng phát hiên, ngãn chãn, xir 1 eác hành vi 
bo lirc, xâm hi tInh dic tré em. Lam t& cOng tác tip nhân, x1 1 tO giác tin 
báo y ti phim, bào dam 100% các vii yic xâm hii tInh diic tré em xáy ra dugc 
tip nhn, xác rninh, diêu tra, lam rö, xir 1 nghiêm rninh, thing pháp 1ut. 

- Nâng cao hiu luc, hiu qua cOng tác quàn 1)2 Nhà nuó'c ye ANTT, chü 
dng phông ngra, phát hin, ngan chn, xir 1)2 các hành vi xâm hi tré em. 

- Tang cung rà soàt, phàt hin, ngän chn, xr 1)2 kjp thai hành vi bao lire, 
xâm hai tInh dçic, xârn hi tré em trén môi trung rnng, bóc 1t tré em; quán 1)2 
giáo diic ngu?ri chua thành niên vi phm pháp lut. 

- Ph& hgp tuyên truyén phOng, chOng ma tiy trong thiêu nién, h9c sinh; 
xir 1)2 nghiêm càc trithng hçp quàng cáo, mua bàn d d, lOi kéo nguO'i chu'a 
thành niên sfr dçtng trái phép cht ma t1iy, hot dng ti phm v ma tñy. 



- Xir I,2 nghiêm các co quan báo chI, xut bàn t chrc, cá nhân hot dng 
trên môi trithng mtng có hành vi vi phm pháp 1ut v bâo v hInh ânh, thông 
tin di song riêng ti.r, bI mt Ca nhân cüa tré em. 

7. Phông tir pháp 
- Thirc hin các bin pháp d tang cumg bão v tré em trong qua trInh xr 

1 vi phm hânh chInh theo quy dnh cüa pháp 1ut. 
- Chii tr9ng tu vn, tham vn và vn dng tr1rc tip di vii gia dInh và 

cong dng dan cu v ki nãng bào v tré em khôi bj xâm hi. Tp trung day mrnh 
hoat dông tuyên truyn ph bin giáo dic các phuông và nhQ'ng nhóm dOi 
tl.rçmg con hn ch trong thirc hin trách nhim cüa mInh di vi tré em v k 
näng bâo v tré em khôi bj xâm hi. 

8. Phông tài chInh k hoich: Dam bão ngun kinh phi thirc hin các 
Chuang trInh D an, Dir an v bào v chäm soc, giáo dçic tré em dc bit cho 
cong tác phông, chng xâm hi tré em trên dja bàn thj xã theo quy djnh. 

9. UBND các phu'ô'ng 
- Tham mu'u cho Hi dOng nhân dan phiRing ban hành Nghj quyt dê thirc 

hin và giám sat viêc thirc hiên chinh sách, pháp 1ut v tré em trên dja bàn. 
- Chi dao,  b tn can b lam cong tác bão v tré em dam báo hot dng 

hiêu qua và có chInh sách h trg hoit dng. 
- T chirc rà soát, 1p danh sách quàn 1 s di tuçmg dã có tin an, tiên s1r 

v các ti bo luc, xâm hai tInh diiic, xâm hi tré em, các di tuçmg hInh sr, 
thanh niên hu hông, có biu hin tip xiic lOi kéo, dii d tré em. Rà soát, phát 
hiên các tré em, gia dInh có hoàn cãnh dc bit (tré em thithng xuyén bó nhà di 
chcri, bó hQc só'm, có ho m thu'Oi'ig xuyên máu thuán, dánh nhau, ly than, ly dl, 
nghin ma tzy, di tii....) dê phi hçip vói các cci quan, t chilic chInh trj xã hi 
quàn 12, giáo diic, gi11p do, phông ngüa các hânh vi bto 1c, xâm hi tInh dic tré 
em, có hInh thiirc tu vn, tuyên truyn, vn dng trirc tip di vói gia dInh, cng 
dng dan cu v k näng báo v tré em khói bj xâm h?i. 

- Day mnh phong trào "Toàn dan bâo v To quOc", gàn kêt tiêu chi ye 
thirc hin cOng tác bão v tré em vi dánh giá dO thj van minh & co s&. V.n dng 
nhân dan tIch c1rc tham gia phát hin, t giác ti phm; nghiên ci'ru, pMi hçip xay 
dimg, nhân rng các mô hInh, câu lac  b sinh hot lath minh, b Ich cho tré em 
nhu: Mo hInh "Phông ngiira, trq giüp ngu&i chua thành niên vi phim pháp lut 
dim vào cong dng", "Phông ngüa, trq giiip tré em, ngu&i chua thành niên bj 
xâm hi tInh diic"...; phát huy vai trô cüa các t tir quàn ye ANTT trong phông 
ng1a, ngãnchn xâm hi tré em ngay tü ca s&. 

- Tang cixô'ng cong tác tuyên truyn pháp lut v bâo v, chàm soc và giáo 
diic tré em nhàm nâng cao nhn thrc cüa các tng l&p nhân dan ye xâm hai  tInh 
diic tré em và hu qua cüa no. 

- U'u tiên b tn ngân sách bào dam thirc hin quyn tré em và bão v tré 
em nht là vic triên khai các hot dng, chixGng trInh, k hoch dê an ye tré em 
cia duçic các cp cO thm quyn phê duyt. 



- Kiêm tra, rà soát viêc triên khai các bin pháp bâo dam an toàn, than 
thiên vi tré em, dãc biêt di vói khu dan cu, nhà cao tang, khu thung xây ra tai 
nn duôi nuó'c, tai nin giao thông, co s chàm sóc, nuôi du'O'ng tré em, co so 
khám chffa bênh cho tré em, Co sO giáo duc, các thit ch van hôa, th thao thuc 
dja bàn quàn l. 

10. Be nghj Vin kiêm sat nhãn dan, Tôa an nhãn dan thj xã thirc hin 
tot cong tác truy t, xét xir nghiêm minh các vi an lien quan den xâm hi tInh 
diic tré em .. . .du'a mt sê vi1 din hInh vào an diem dê xét xO Cong khai, lu'u 
dng phiic vi cong tác tuyên truyn, ran de ti phm. 

11. Be ngh Uy ban MTTQ Vit Nam, Thj doàn, Hi lien hip phii n& 
và các to chü'c doàn th chInh trl-  xã hi trên dja bàn thi xã 

- Tang cuOng giám sat, phân bin vic thirc hin quyn tré em, giái quyêt 
nhüTlg vi phm quyên tré em. 

- Ph& hçip dy mnh cong tác tuyên truyên, giáo dçic truyên thông ye bâo 
v tré em; nghiên ciru các hInh thirc truyn thông, giáo dc phông, chông xârn 
hai tré em phü hop vOi timg nhóm di tuçmg, dja bàn dan Cu', dc bit là k nãng 
phông nguia, phát hin sOm tré em bj xâm h?i;  tp trung hot dtng vào dja bàn 
Co 51 tr9ng diem và nhóm di tugng có nguy co cao. 

- Tuyên truyn, giáo diic, v.n dng hi viên, doàn viên và toàn xâ hi 
tham gia thirc hin chInh sách, pháp lut v tré em; tIch CIVIC tham gia phông 
ngra và h trçl tré em, gia dInh tré em là nin nhân cüa các vu vic bao  luc, xârn 
hai, tai nan thuong tich Phôi hop tiêp nhân, thu thâp thông tin va cac hanh vi vu 
vic vi phm quyên tré em, kjp thOi chuyên tOi CáC Co quan có thâm quyén dé 
can thip, xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

12. Van phông HBND - UBND thj xã chü trI phôi hop Cong an thi xa 

theo dOi, huó'ng din, kim tra, don dc các phông, ban ngành, các don vj, truOng 
hoc dóng trên dja bàn thj xa, Chü tjch UBND các phuOng thirc hin ni dung 
Cong van nay và thirc hin ch d thông tin, báo cáo theo quy dnh. 

Nhn du'gc Cong van nay, yêu câu Thñ truOng các phông, ban ngành, các 
don v, truOng h9c dóng trên dja bàn, 4-xaChü tjch UBND các phuOng to chilic 
trin khai thrc hin nghiêm t1ic./. 

No'i nliân: 

- UBND Tinh; 1 
- Cong an tinh; (d b/cáo); 

- TT Thi ui', TTHDND thj xã; 

- Chii tich, Các PCT UBND thj xã (d c/dao); 

- ThO trumg các co quan, ban, nganh; 1 
- Chñ tjch UBND các phu'O'ng; t/ hin); 

- Các Tnrrng hçc; 

- Luu VT - CA 

TM. UY BAN NHAN DAN 

Doãn Tiên Dung 
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