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So: t/BCNKH27 

V/v tang cirông các giãi pháp 
han! - '7m hal tinh duc tré em 

Nani Djnh, ngày 22 tháng 7 náin 2021 

vAN pHONG HOND  -  UBND 
HUVEN TRVC NINH 

DN 
Chuy& ........................ 

Kinh gi.ri: 
- Các S&, ngành, doàn th thành viên Ban Chü nhim KH27 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô Narn Djnh. 

Qua theo dôi, thng kê cña Cong an tinh, tInh hInh ti pharn xârn hai  tmnh 
diic tré em trên dja bàn tinh thô'i gian qua diên biên phüc tap, có chiêu hithng gia 
tang. Trong tháng 6 và tháng 7/2021, Cong an tinh dà tiêp nhn, giâi quyêt 6 don 
trmnh báo lien quan tó'i ti phm xârn hai tInh dc tré em, tang 3 vi1 so väi thai 
gian lien kê và tang 6 vii so vói cüng k' närn 2020, gôm Trirc Ninh 2, Y Yen 2, 
Hai Hâu 1, Xuân Ti.uong 1, môt so vu co tinh chat däc biêt nghiêm trong Bi hai 
là lie em gái duvi 16 tuOi, phát triên giâi tInh sam, chua nhn thüc, hiêu biêt day 
dü phãn bit duçc hành vi xârn hai  tInh diic; nhüng htu qua, tác hai  cüa quan he 

tinh dc 1ira tuôi chua thành niên; mt so em thiêu sir quan tam, quân l cUa gia 
dInh. Dôi tuong gay an gôm nhiêu lüa tuôi, da dtng ye thành phân xã hi, cá bit 
có 1 truông hop là dáng viên, 1 truôilg hp là trüm chánh giáo xü có uy tin trong 
cong dông, tOn giáo; các dôi tuqng dêu chua có tiên an, tiên sir, không trong din 
quán l' nghip v1i cüa hrc hxgng Cong an, da so con thiêu hiêu biêt quy djnh cüa 
pháp 1ut ye vic quan h tinh dc vOi nguñ dui 16 tuOi; dôi tung và nan  nhân 
quen biêt nhau thông qua các trang mng xã hi, nay sinh tmnh cam yêu duong, tir 
nguyen quan h tInh dc (ca bit có v11 quan h tInh dijc nhiêu lan). 

Tir tlnh IiInh trên, d cliü ct5ng phi hip plthng ngà'a, ngàn chn t5i 
phçim xâm hji tInh dyc Ire em, Ban C/ia nhim KH27 dê nghj Thu fru'ö'ng các 
do'n vi ihành viên Ban c/ia nhiêni KH27, C/ia tjch UBND các huyn, f/,ành 
phô can cá' chác náng nhim vy du'c giao, c/il cigo thic hin tot m5t sO ni 
dung cong tác sau: 

1. Trin khai thirc hin cO hiêu qua các ni clung trng tarn trong Ké hoch 
sO 27/KH-UBND ngày 26/02/202 1 cüa U' ban nhân dan tinh ye "PhOng, chOng 
ti pharn xârn hai  tré em và phOng, chOng ti pham, vi pham pháp 1ut lien quan 
den ngui duâi 18 tuOi" giai doan 2021-2025; Chuong trInh phOi hqp sO 11 ngày 
26/02/20 19 giüa Trung uong Hi lien hip phii n, B Cong an, Vin Kiêm sat 
nhân dan Tôi cao, Tôa An nhân dan TOi cao trong cOng tác bão v phi nü và tré 
em den nãrn 2022. 

2. Sô Thông tin và Truyên thông chi dao  tang cuang cong tác tuyén truyên, 
tang thai 1ung phát song, du'a tin trén các phuong tin thông tin dai  chüng các 
van bàn quy phm pháp 1ut ye quyen tré em, nhât là Lut tré em..., nguyen nhân 
phát sinh ti phrn xâm hai  tré em; cac phuong thac, thà doan  cüa ti pham xâm 
hai tInh diic tré em; nh0ng hu qua lâu dài ye sinh l, tarn 1 dôi vai tré em bj 



phim và vi phm pháp lut lien quan dn ngui duói 18 tui pham ti. Tang 
cung giárn sat, phãn bin, tham van vic thixc hin quyên trê em, giãi quyêt 
nhüng vi phm quyên tré em; Tuyên truyên, v.n dng thành viên, hi viên, doàn 
viên tharn gia thirc hiën chinh sách, chuong trinh, kê hoch, djch v11 dáp 1rng 
quyên cüa tré em, tIch circ tham gia, phOng ngra và ho trçl trê em là nan  nhân cüa 
các vi vic xâm hai  tInh dic, gan vâi cuc vn dng "Toãn dan doàn kêt xây 
dirng nông thôn mâi, do thj van minh"; kjp thai phát hin, tO giác các hành vi 
xâm hi tré em, dc bit là xâm hai  tmnh diic trê em. 

9. Uy ban nhân dan các huyn, thành pM Narn Djnh: 

- Chi dao  cac phông, ban, các doàn th& UBND cac xä, phrng, thj trAn 
trin khai thirc hin các bin pháp bão v tré em; tang cu'ng thanh tra, kiêm tra 
vic thirc hin các c1uy djnh cüa pháp lust ye trê em. Xir l nghiêm các Co quan, 
to chirc, Ca nhân, kê Ca cha, mc, nguYi chärn soc tré em khi có hành vi vi pharn 
pháp lut ye trê em, nhât là các hành vi xâm hai  tInh d,ic tré em, chm chê, cô 
tInh kéo dài các vii vic, vi pham quyen tré em hoc thiêu trách nhim trong vic 
xir l cãc vij xârn hai tré em. 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, triên khai Lut tré em và các van bàn 
huâng dn nâng cao nhn thirc trách nhirn cUa các cap, các ngành, doàn the và 
xä hi, to chU'c, Ca nhân ye phông chong xâm hai  tinh diic tré em. 

Ban Chü nhim KH27 trân tr9ng d nghj các Sâ, ngành, doàn th thành 
viên, UBND các huyn, thành phô quan tam phôi hqp triên khai thijc hin._-- 

Noi nhi?In: 

- TI Tinh Ciy, UBND tinh; 
- Die Giárn doe CAT; 

(De báo cáo) 
- Nhr trên; 

(Dé chi dio) 
- Liru: BCNKH27, Olb 
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