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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố. 

                                                     

Thực hiện Công văn số 1848/LĐTBXH-TE ngày 14/5/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác bảo vệ 
trẻ em, chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm 
hại trẻ em; bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em theo các quy định của pháp 
luật; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng cường quán triệt đội ngũ giáo 
viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp; giáo dục kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em 
cho giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc với trẻ em, các bậc cha mẹ 
và thành viên gia đình học sinh và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm 
hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra hoạt động của các nhà trẻ, nhóm trẻ, mẫu giáo, kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến về Luật Trẻ em và 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị 
số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải 
pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 
thực hiện quyền trẻ em với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ 
chức đoàn thể, các tổ chức quốc tế và trẻ em. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cùng cấp triển khai phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 
em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”. Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo 
lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân bao che, 



không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm các hành vi bạo lực, xâm 
hại trẻ em.   

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 
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