
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KGVX          Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2022 

V/v xử lý hành vi hành hạ,  

xâm hại trẻ em 

 

      Kính gửi:  
 

- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và  

  Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và 

  Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 18/CT-TTg ngày 

16/5/2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; số 08/CT-

TTg ngày 04/02/2020 đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; số 23/CT-

TTg ngày 26/5/2020 về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và 

bảo vệ trẻ em; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bao lực gia đình, bạo lực học đường,… xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi 

bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời 

phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng 

cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là các 

vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. 

4. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện tuyên 

truyền đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao 

trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, 

danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết 

để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền 

địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em. 

 UBND tỉnh yêu cầu và đề nghị các cơ quan nghiêm túc, khẩn trương triển 

khai thực hiện nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, KT, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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