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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình 

Lập xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, nâng cao nhận 

thức và hành động của các cấp, các ngành, gia đình, trường học, cộng đồng xã 

hội và chính trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Tăng cường khả năng phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, 

xâm hại tình dục, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em thông qua tiếp cận 

các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch. 

Bám sát nội dung của Quyết định số 1863/QĐ-TTg 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, có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ MỤC TIÊU  CỤ THỂ 

1. Mục tiêu tổng quát 

Hạn chế đến mức thấp nhất tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại gia 

đình, nhà trường và cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em; tăng cường 

phối hợp liên ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá 

trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và đấu tranh phòng, chống tội phạm 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về 

bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% trẻ em từ 05 - 16 tuổi được 

hướng dẫn, giáo dục kiến thức, cung cấp thông tin, kỹ năng sống và kỹ năng tự 
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bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa 

tuổi.  

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên 

trẻ em được tập huấn để nâng cao về kiến thức về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ 

trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng 

cố và phát triển. 

- Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền 

thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng 

ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, 

nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp kịp thời khi phát hiện trẻ em bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục. 

- 100% cán bộ y tế các cấp được tăng cường nâng cao trình độ, nghiệp vụ 

y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 

- Đảm bảo 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, 

xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao trình độ, nghiệp vụ thực hiện hoạt động 

điều tra thân thiện với trẻ em.  

- Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện, được giải quyết kịp 

thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% trẻ em trong các vụ 

việc khi được phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả. 

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 

Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở cấp cơ sở đối với công tác 

trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chỉ đạo lồng 

ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào các kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương, đơn vị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đầu tư nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh 

cho trẻ em. 

 2. Truyền thông vận động, giáo dục xã hội nhằm nâng cao nhận thức, 

hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các 

cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực 

hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Công ước Liên 

hiệp hợp quốc về quyền trẻ em; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em (đặc biệt Luật Trẻ em năm 

2016). 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em, cách nhận diện 

các loại hình bạo lực, xâm hại trẻ em, ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại, bóc lột 
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trẻ em đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em; kỹ năng phát hiện, thông báo tố 

giác các vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em. 

- Triển khai các hoạt động chiến dịch truyền thông với các hình thức đa 

dạng phong phú trong “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động về 

phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 

hằng năm. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thong 

địa phương; phối hợp sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, … về quyền trẻ 

em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ 

trẻ em số 111 - có cán bộ trực điện thoại 24/24 giờ, miễn phí cước cuộc gọi để 

mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp bảo vệ 

trẻ em. 

- Phối hợp, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các 

ngành có liên quan đến thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là 

cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên làm công tác trẻ em tại các 

thôn, khu. 

- Tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ và bản thân trẻ em về các kỹ năng bảo vệ trẻ em. Phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên các cơ sở giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, các loại hình, kỹ năng phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, nâng cao năng lực y tế cho cán bộ, nhân viên y tế 

các cấp trong việc tiếp nhận tư vấn, khám, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhân của 

bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực cho lực lượng công an các cấp làm công tác 

điều tra thân thiện với trẻ em. 

 3. Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

trong các trường học 

 - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố 

giác; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa, hỗ trợ can 

thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. 

 - Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối 

với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào hoạt động giáo dục, nội 

dung chương trình nhà trường; thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, 

không bạo lực đối với người học. 

- Rà soát, nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường về phòng, 

chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. 

 - Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong trường học.  
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- Thiết lập các cơ chế bảo mật để tiếp cận và thân thiện với trẻ em để trẻ 

em có thông tin các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục ở các cơ sở giáo dục (hộp 

thư để gửi tin nhắn bảo mật, đầu mối báo cáo trường học, phòng tư vấn, nhân 

viên tư vấn, đường dây nóng…). 

- Xây dựng các quy trình và thiết lập cơ chế bảo vệ trẻ em để tiếp nhận và 

ứng phó với các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện, báo 

cáo, bao gồm cả cơ chế chuyển tuyến tới cơ sở dịch vụ, cơ quan tư pháp bảo vệ 

trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

 4. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em 

- Cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công 

tác xã hội cho trẻ em. Thiết lập các kênh thông tin để chuyển tuyến các vụ việc 

bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.   

- Nâng cao chất lượng và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, 

tham vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội cho trẻ em nhằm giảm thiểu 

các triệu chứng chấn thương và hậu quả tiêu cực về tâm lý, tình cảm cho trẻ em 

bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

 - Tổ chức các hội nghị, tọa đàm về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em ở các cấp và chia sẻ kinh nghiệm về công tác 

bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

 5. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của 

ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục 

 - Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào 

hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong 

bệnh viện. 

 - Xây dựng quy trình tiếp nhận, khám, chữa bệnh, sàng lọc, tư vấn, chăm 

sóc y tế, thống kê, báo cáo đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

nhất là trẻ em bị xâm hại tình dục. Thiết lập gói dịch vụ y tế thiết yếu cho trẻ em 

bị bạo lực, xâm hại tình dục, khám sàng lọc tư vấn, chăm sóc phục hồi chức 

năng và trị liệu, giám định pháp y. 

 6. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em 

 - Nâng cao năng lực cho cán bộ công an làm công tác điều tra thân thiện 

với trẻ em.  

 - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình phòng điều tra thân thiện để đáp 

ứng yêu cầu của công tác điều tra các vụ việc có nạn nhân là trẻ em và người 

chưa thành niên, đảm bảo không gây tổn hại đến tâm lý, tình cảm của trẻ em là 

nạn nhân của bạo lực, xâm hại. 

 7. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, hình thành mạng lưới xã hội 

về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

 - Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cán 

bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, nhân viên bưu 
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điện, bưu tá xã và các tổ chức tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em, xây dựng 

và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

tình dục. 

 - Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em giữa phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại 

các đơn vị, cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm quyền trẻ em, 

bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em. 

 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, Uỷ 

Ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu 

quả các chiến lược, chương trình, đề án và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.  

 2. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích 

doanh nghiệp tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; phát triển dịch 

vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, chú 

trọng cung cấp dịch vụ tại cơ sở giáo dục và cơ sở y tế; đẩy mạnh công tác hỗ 

trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục. 

3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của 

chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội trong thực hiện công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; 

cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các thành viên gia đình, cha, mẹ, 

người chăm sóc trẻ em và cho bản thân trẻ em trong việc phòng ngừa, ngăn chặn 

bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các hành vi bao che, không tố cáo, 

không phối hợp, không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời trách nhiệm 

công tác bảo vệ trẻ em của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá 

nhân đối với các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm minh, kịp thời 

đúng pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn 

quản lý. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo 

vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện 

thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông 

tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. 

5. Tổ chức các cuộc kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình 

dục trẻ em. Rà soát, thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào 

hoàn cảnh đặc biệt để xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp. 
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 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

Nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo phân 

cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.  

- Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có 

liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn tài trợ, viện trợ, 

nguôn huy động hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch thực hiện phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi 

hành vi thực hiện quyền trẻ em và thực hiện các mục tiêu liên quan đến bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em. Lồng ghép, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là cấp xã và 

cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thôn, khu phố. 

- Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ số liệu về trẻ em nói chung và 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói 

riêng nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại. 

- Xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức xã hội tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết 

các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và thực hiện 

quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột. 

- Tăng cường, công tác kiểm tra việc thực hiện các quyền của trẻ em, bảo 

vệ trẻ em, công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo 

vệ trẻ em trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, thực hiện theo các tiêu chuẩn, 

tiêu chí xây dựng trường học bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống  bạo lực, xâm hại và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung giáo dục về bảo vệ trẻ em, phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực, xâm hại trẻ em vào chương trình, kế 

hoạch giáo dục của nhà trường. Tăng cường các hoạt động giáo dục về kiến thức, 

kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh được hướng dẫn, giáo 

dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, 

xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi; xây dựng các mô hình bảo 

vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại trường học. 
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- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; cách nhận diện, phát 

hiện, thông báo trường hợp xâm hại trẻ em và can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm 

hại, bạo lực; thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em. 

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường 

giáo dục: Gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ 

chức với trẻ em nhằm quản lý hiệu quả trẻ em và thực hiện các hoạt động giáo 

dục lối sống văn minh, rèn luyện đạo đức cho trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng 

cần thiết cho trẻ em về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong 

trường học tạo điều kiện cho trẻ em phát triển một cách toàn diện. 

3. Văn Phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ, can thiệp, 

cung cấp dịch vụ y tế cho nạn nhân là trẻ em bị bạo lực, xâm hại. 

- Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào 

hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong 

cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Xây dựng quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực 

của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng công an ở cơ sở thực hiện tốt quản lý nhân khẩu trên 

địa bàn, đặc biệt các nhóm trẻ em có nguy cơ cao bị bạo lực, xâm hại, bóc lột 

như trẻ em sống trong các gia đình mắc tệ nạn xã hội, cha mẹ ly hôn, trẻ em lang 

thang…; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, kiểm soát và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ lực lượng công an các cấp đặc 

biệt là cán bộ công an làm việc với trẻ em về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ 

em, nhất là các vụ xâm hại tình dục trẻ em về công tác điều tra thân thiện với trẻ 

em và trong kết nối, cung cấp các dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, pháp lý, phúc lợi 

xã hội cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại trẻ em. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo quyền vui chơi cho trẻ em, tạo 

điều kiện cho trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao an toàn, lành 

mạnh, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi của trẻ em, lồng ghép nội dung về phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

6. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện: Tăng cường 

tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo 

vệ  trẻ em; chú trọng phổ biến kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa 

bạo lực, xâm hại trẻ em. 
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7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tổng hợp, thẩm định, trình UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí thực hiện 

Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định. 

8. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục 

đích, yêu cầu đề ra. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn huyện: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham 

gia triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, 

tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với 

tình hình của đơn vị, củng cố mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

- Huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch trên địa bàn, lồng ghép việc 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên 

quan tại địa phương. 

11. Chế độ thông tin, báo cáo 

Hàng năm định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5/2022) và báo cáo năm (trước 

10/11/2022), các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn xây dựng báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức thành viên; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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