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-  Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

-  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

                                              

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết 

liệt và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực triển khai công tác bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em, nhất là công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trên cả nước nói 

chung, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tại tỉnh ta, 

trong thời gian gần đây vẫn còn xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở một số 

địa phương trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng lớn đến tâm, sinh lý của trẻ em, vi 

phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, gây bức xúc trong dư luận.  

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

bị tổn hại do bạo lực, xâm hại (đặc biệt là xâm hại tình dục), đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của trẻ em; đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công điện số 03/CĐ-

LĐTBXH ngày 17/8/2022 về tăng cường công tác, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em, trong đó tập trung vào các nội dung như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố:  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại các văn bản như: Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong 

công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Công văn 

số 3120/UBND-VXNV ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo Nghị quyết 

121/2020/QH14; Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 03/9/2020 về việc thực 

hiện 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 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 2061/ UBND-

VXNV ngày 10/6/2020 về việc tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ 

em; phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em và nhiều văn bản có liên quan.  

- Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong người dân, cơ sở 

giáo dục, nhà trường (nhất là đối với người làm cha, mẹ, người chăm sóc trực 

tiếp trẻ em và thành viên trong gia đình) đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, bí mật đời sống riêng tư 

của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em; phòng, 
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chống bạo lực, xâm hại trẻ em, 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 cho 

người dân trong cộng đồng trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo 

lực, xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có 

thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả quy trình 

tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại 

trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo 

lực, xâm hại theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.  

- Triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba 

cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) của Luật Trẻ em năm 2016.  

- Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, 

quảng bá Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng tư vấn và hỗ 

trợ trẻ em của tỉnh (18008079). Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chủ 

động phối hợp, sẵn sàng kết nối với Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 trong 

việc tư vấn, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, bạo lực. 

- Tăng cường tổ chức nâng cao năng lực (truyền thông, tập huấn, hội 

nghị, hội thảo), bồi dưỡng, hướng dẫn cho Ban chỉ đạo Bảo vệ trẻ em cấp huyện 

và nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp liên 

ngành về bảo vệ trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em phòng, chống bị xâm hại, 

bạo lực. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện quyền trẻ em và 

chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật về bảo vệ trẻ em.  

3. Công an tỉnh:  

Công an tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình; khẩn trương điều tra xử lý 

nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em theo đúng quy định 

của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi 

bao che, chậm trễ hoặc không thông báo, tố giác các vụ việc có 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. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm 

và vi phạm pháp luật về trẻ em. Đồng thời phải đảm bảo 100% tin báo, tố giác 

về tội phạm xâm hại trẻ em được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, khách quan, 

xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh 

trật tự. 

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:  

Chỉ đạo Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành 

phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét 
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xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ 

em theo quy định để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn:  

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, các 

huyện, thành đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn 

xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành 

vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ 

trẻ em. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các cấp chính quyền trong việc phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; triển khai 

thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn quy trình can thiệp, 

bảo vệ trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn.  

Chủ động xây dựng các giải pháp tăng cường phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em lồng ghép vào công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

tại địa phương để góp phần ngăn chặn trẻ em rơi vào môi trường, hoàn cảnh có 

yếu tố bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.  

Nâng cao trách nhiệm phối hợp liên ngành của Ban chỉ đạo Bảo vệ trẻ 

em cấp huyện và nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc tham gia 

nắm bắt tình hình về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào 

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.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công văn này; báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp) khi có yêu cầu. Giao Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đôn đốc các cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, giám sát, kiểm tra đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc để kịp thời 

chỉ đạo tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT, NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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