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CÔNG ĐIỆN 

Về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 
________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương luôn 

quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực triển khai công tác bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em, nhất là công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, 

đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây 

bức xúc trong dư luận xã hội. 

Để tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn 

hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung 

chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó tập trung vào các nội 

dung như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 

23/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 

số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 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. 

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên 

bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, 

xâm hại; giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các 

cấp, nhất là ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia 

nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời 

phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em 

sống trong 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. 
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3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương 

của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và 

trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, 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. 

4. 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.  

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương. 

6. Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở 

địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, 

tố giác 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. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Ủy ban XH của Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em; 

- TT Thông tin; các báo, tạp chí thuộc Bộ; 

- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TE (07). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 

 


