
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 
 

Số:  724 /UBND-LĐTBXH 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vụ Bản, ngày 06  tháng 9  năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 469/UBND-VP ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Để tăng cường  phòng, chống  bạo  lực,  xâm  hại  trẻ em,  giảm  thiểu  tối đa các 

tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân 

dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện, 

UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số 

nhiệm vụ, giải pháp sau:  

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị, UBND các xã, thị trấn 

 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 

19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết 

định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hành động  quốc gia vì trẻ em giai đoạn  2021 -2030; Quyết định  

số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-

2025; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 

Chương trình hành động vì  trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế 

hoạch số 103/KH-UBND  ngày 24/11/2020  của  UBND  tỉnh triển  khai  thực  

hiện  Quyết định  số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về phòng chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 -2025. Kế 

hoạch 29/KH-UBND ngày 17/3/2020 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

trên địa bàn huyện Vụ Bản, giai đoạn 2020-2025, Quyết định 1042/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2021 về phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em huyện Vụ Bản 

giai đoạn 2021 - 2030 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ công tác xã 

hội cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo 

vệ trẻ em các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện 
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thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế 

thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. 

- Hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp 

đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể 

thao: Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá 

nhân về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng 

về phòng, chống bạo lực, xâm hại cho người dân và trẻ em trên địa bàn huyện. 

Ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có 

hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trên môi 

trường mạng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn, triển khai thực hiện phòng 

ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

trong các cơ sở giáo dục; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, 

chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong 

cơ sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực 

học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác 

và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. 

5. Phòng Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các chính sách, hướng dẫn 

về cung cấp dịch vụ y tế cho nạn nhân của bạo lực, xâm hại trong các cơ sở y tế; 

tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối 

với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

6. Công an huyện: Tăng cường hệ thống điều tra thân thiện đối với trẻ em 

là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực cho lực lượng công an các 

cấp và các ngành có liên quan về kỹ năng điều tra, lấy lời khai thân thiện với trẻ 

em. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên 

bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, 

xâm hại; giao trách nhiệm cho Ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ 

em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, 

xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn 

xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách 

ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; 

hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng 
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bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa 

tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức 

khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố 

giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.  

- Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở 

địa phương; xử lý nghiêm cơ quan tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, 

tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý 

các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện; UBND 

các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- - Lãnh đạo UBND huyện; 

- - Các cơ quan, ngành có liên quan; 

- - Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- - Trang thông tin điện tử huyện; 

- - Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Đỗ Văn Kỳ 
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