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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

V/v triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, can 
thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị 
bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 535/SGDĐT-HSSVPC ngày 27/3/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các 
trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai 
thực hiện để thực hiện tốt quy trình phối hợp một số nội dung cơ bản sau:  

1. Phối hợp chặt chẽ với Công an tại địa phương và các cơ quan, Ban, ngành, 
đoàn thể có liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em trong  nhà 
trường, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại sớm được 
tái hòa nhập. 

2. Rà soát các tiêu chuẩn trường học đảm bảo môi trường giáo dục an  toàn, 
lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao  đạo đức 
nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo trong cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục mầm 
non công lập, tư thục trên địa bàn. 

3. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho  
các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học, cha, mẹ và học sinh;  xây 
dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm quản 
lý hiệu quả trẻ em và thực hiện công tác phòng chống bạo lực, xâm  hại trẻ em. 

4. Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm 
hại tình dục; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có  thẩm quyền 
thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành  quy định pháp luật 
tại đơn vị, đặc biệt là trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ để kịp 
thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em. 

Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc và kịp thời./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG 

#ChuKyLanhDao



 


		2022-05-29T20:28:32+0700
	Quảng Nam


		2022-05-29T20:30:10+0700
	Quảng Nam


		2022-05-29T20:30:16+0700
	Quảng Nam


		2022-05-29T20:30:16+0700
	Quảng Nam


		2022-05-29T20:30:17+0700
	Quảng Nam




