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Thực hiện Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện với các nội dung sau: 
I. MỤC TIÊU 

1. 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% 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. 

2. 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình 

nguyện viên được nâng cao năng lực 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 ở tất cả các cơ quan cấp huyện, xã. 

3. 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 và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can 

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

4. 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 

5. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại 

tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với 

trẻ em. Cấp huyện xây dựng mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em. 
II. NỘI DUNG 

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

trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em 

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 



- Thông qua hoạt động hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề... tổ chức 

hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ 

em để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong việc bảo vệ trẻ em.  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và vận động xã hội 

về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tạo lập môi trường sống an 

toàn cho trẻ em thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Xây dựng 

các sản phẩm truyền thông (tờ gấp, tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, pa nô, áp phích, 

băng rôn khẩu hiệu...); biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và giáo dục về bảo vệ trẻ em, 

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

- Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa thông qua hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, hội thi và các hình thức phù hợp khác. 

2. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục. 

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 

- 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 đối với bạo 

lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và quảng bá Tổng đài điện thoại quốc 

gia bảo vệ trẻ em (số 111). 

- Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo 

lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. 

- Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục 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 các cơ sở 

giáo dục. 

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

dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 

- Tổ chức nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận 

dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em là nạn nhân của bạo 

lực, xâm hại tình dục. 



- Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các địa phương và các huyện, thành thị. 

4. 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. 

a) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế huyện. 

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 

- Tổ chức 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. 

- Thực hiện quy trình, hướng dẫn chuyên môn khi tiếp nhận khám bệnh, 

chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tăng cường năng lực của nhân viên y 

tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

- Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho trẻ 

em bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

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

a) Cơ quan chủ trì: Công an huyện. 

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 

- Xây dựng quy định và tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em. 

- Thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch vụ y 

tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị 

hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục. 

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

với trẻ em. 

-  Xây dựng và phát triển mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và 

người chưa thành niên. 

6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã 

hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em:  

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan.  

c) Nội dung hoạt động: 

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

bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ 

thập đỏ, nhân viên bưu điện 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 cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan, tổ chức liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

nhà nước hàng năm của các phòng, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân 

sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài trợ, viện trợ, huy động hợp pháp khác 

(nếu có). 

2. Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, hàng năm các 

phòng, ban, ngành, địa phương lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo 

vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh công tác hỗ 

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

2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo, lực 

xâm hại tình dục trẻ em; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cung cấp dịch vụ bảo 

vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em. 

3. 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 bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở 

giáo dục và cơ sở y tế. 

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), đường dây hỗ trợ bảo vệ trẻ em của tỉnh 

(1800.555.503); 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. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng cơ sở dữ 

liệu về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng  Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm Y tế, Công an huyện có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

các nội dung Kế hoạch này theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. 

2. Phòng Tài chính cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở 

dự toán do các phòng, ban, ngành lập và căn cứ khả năng ngân sách, có trách 

nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách 

nhiệm thực hiện Kế hoạch này. 



4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện Đoàn thanh 

niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh 

huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao tham gia triển khai, thực hiện. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hàng năm về phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em; bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện Kế 

hoạch; kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện vào 2 lần/năm (báo cáo định kỳ theo 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 

qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Giao Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận 

- Sở LĐTBXH ; 

- TT HU, HĐND;  

- CT, CPCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- CVP, PVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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