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S: A 27/UBND-LD 
V/v tang cirng cong the phOng, 
chông bao içrc, xâm hi tré em 

Cüa Lô, ngày4  tháng 8 nám 2022 

KInh güi: 

- Các phông, ban, ngành, t chirc doàn th cp thj; 

- U' ban nhân dan các phu?ing. 

Th?c hin Cong van s 3478/SLDTBXH-TE&BDG ngày 22/8/2022 cña 
So' Lao dng-TB&XH Ngh An v vic tang cung cOng tác phông, chng bto 
lu'c, xâm hai tré em, UBND thj xã yêu cAu các phông, ban, ngành, to chüc doàn 
th cp th và UBND các phung: 

1. Tip tVc  chi dto thirc hin nghiêm Nghi, quyt s 121/2020/QH14 ngày 
19 tháng 6 nàm 2020 cüa Quc hi v tip tc tang cung hiu Firc, hiu qua vic 
thirc hin chInh sách, pháp lut v phông, chng xârn hi tré em; Chi thj 06-
CT/TU ngày 11/6/202 1 cia Ban thuO'ng vi Tinh u' v tang cung s1r Iãnh do 
thu Bang di vi cOng tác bào v, chãm soc và giáo diic tré em trên dja bàn tinh 
Ngh An; Kê hoich sO 56/KH-UBND ngày 09/4/2020 ye phông, chng bo içrc, 
xâm hti tré em trên dja bàn thj xã Cira LO giai don 2020-2025; K hoach s 
08/KH-UBND ngày 29/01/2021 v tip tiic tang cuO'ng hiu 11rc, hiu qua vic 
thirc hin chInh sách, pháp 1ut v phOng, chng xâm hi tré em; các bin pháp 
darn báo thrc hin quyn tré em và bäo v tré em trên dja bàn th xã; Quyt dnh 
s 1 609/QD-UBND ngày 18/5/2021 v vic phé duyt Chuang trInh hành dng vi 
tré em thj xã Cfra Lô giai don 202 1-2025. 

2. Trin khai dng b các bin pháp bâo v tré em theo ba cp d ('phông 
nglca, can thiép và ho tr; uu tiên b trI ngun 1irc d bâo darn vic can thip, h 
trç cho tré em khi b bto lirc, xârn hi; giao trách nhim cho t chirc phi hop lien 
ngành v& bão v tré em các cp, nht là ban bão v tré em, nhOrn thung trçrc bào 
v tré em các phu'ng tharn gia nrn bt tInh hInh v tré em, tré em có hoàn cãnh 
dc bit trên dja bàn, kjp thi phát hin các trithng hgp tré em có nguy co bj bo 
1irc, xâm hi, nht là tré em sng trong gia dInh có cha mc ly hôn, ly than, cha me 
di lam an xa hoc có ngu'i lien quan dn t nn xã hi. 

3. Dy mnh cOng tác tuyên truyn, giáo dçic ye dto dirc, li sng, cách 
i'ng xtir trong gia dInh, trách nhirn néu gu'ong cüa ngu'O ló'n trong gia dInh; 
hu'ó'ng dn gia dInh, co s giáo dc, nhà trung và tré em v kin thirc, k nãng 
báo ye tré em, phông, chng bo lirc, xârn hi tré em, dc bit là phOng ngra tInh 
trng cha, rn, ngu'ôi than, ngu'O chärn soc tré em xâm hi tInh mng, si'c khOe, 
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tinh thin, nhân phrn cüa tré em; v trách nhim phát hin, thông báo, t giác 
hành vi bo 1irc, xârn hii tré em. 

4. Thuc hin kjp thi, hiu qua viêc tip nhn, xfr 1 thông tin, thông báo, 
t giác nguy ca, hành vi b.o luc, xârn hii tré em và can thip, h trçl cho tré em 
khi bj bo 1irc, xârn hi; tang cithng kim tra vic thirc hin cong tác phông, 
chng bo 1rc, xâm hti tré em ti dja phuang. 

5. Phi hçp giái quyt kjp thi, nghiêm minh các vi vic bo 1irc, xârn hi 
tré em dja phung; xr 1 nghiérn ca quan, t chi.rc, cá nhân che giu, không 
thông báo, t giác hành vi bao  1irc, xâm hi tré em hoc thiu trách nhim trong 
vic xir 1 các vii vic bao  1irc, xâm hai tré em. 

- Các phông, ban, ngânh, doân th lien quan, các thânh viên Ban diu hành 
cong tác tré em thj xã vâ các phu'mg can cü' chirc näng, nhim vi thrçc phân cOng 
v cOng tác tré em tang cung chi do, kim tra, giám sat vic ch.p hãnh các quy 
djnh pháp 1ut v tré em, phát hin và d nghj xir 1 nghiêm các trung hgp lien 
quan dn hành vi vi phtrn tré em theo quy djnh cña pháp lut. 

UBND thj xã yêu cãu các phOng, ban, ngành, to chirc doàn th cp thi vã 
UBND các phu'ng triên khai thixc hin nghiêm tüc, kjp thè'i các ni dung trên./. 

T\To'i u/ian: 

- So Lao dng- TB&XH; 

- Chi'i tch, PCT UBND Thi xi; 
- Các phOng, ban, ngành, doán th lien quan; 
- UBND các phu'èig; 
- Lru: VT, LDTBXH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phñc 
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