
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 4924/VP-KGVX  

 V/v tiếp tục thực hiện các giải 
pháp phòng, chống bạo lực trẻ em 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi:  
       - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                                      - Sở Giáo dục và Đào tạo. 
                

Thực hiện Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 của Ủy ban 
Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải 
pháp phòng, chống bạo lực trẻ em; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 
các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm 
pháp luật về trẻ em, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 
của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý 
quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, 
nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với 
trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tham mưu, thiết lập đầu mối thông tin, thông báo, tố giác các 
hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động báo cáo Ủy ban Quốc gia về trẻ em và 
UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn trên. 

 (Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Công 
văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 của UBQGTE được gửi qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
 - C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường   
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