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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên 
địa bàn huyện Đại Lộc

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 2500/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 18/11/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm 
hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề 
nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai các hoạt động, cụ thể như sau:

1. Phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 
ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Kế hoạch 
số 2335/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về hành động phòng, chống 
bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025; Kế 
hoạch số 7677/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 
Quốc hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 
Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030; Công 
văn số 2989/UBND-KGVX ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường 
các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh 
theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 
số 9183/UBND-KGVX ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Công văn số 213/UBND-NCKS ngày 11/01/2022 của 
UBND tỉnh về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

2. Tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử, nêu gương 
của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường; kiến thức, kỹ năng bảo vệ 
trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng, ngừa tình trạng 
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.

3. Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, 
tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em 
khi bị bạo lực, xâm hại.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, 
chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại đơn vị.
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5. Phối hợp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại 
trẻ em; xử lý nghiêm các cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ 
việc, 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. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm khi để 
xảy ra tình trạng trẻ em bị vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em, bạo lực, xâm 
hại trẻ em hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm 
hại trẻ em.

6. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành các biện pháp bảo vệ trẻ em, 
học sinh; tham gia, phối hợp cung cấp thông tin, tình hình về trẻ em, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị để kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy 
cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong các 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.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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