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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019

V/v tăng cường phòng chống
xâm hại trẻ em

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 1396/UBND-NC ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tăng cường phòng chống xâm hại tình dục trẻ em;
Tiếp theo Công văn số 2441/SGDĐT-CTTT ngày 26/12/2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo vể trẻ em, thực hiện các
giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày
16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống
bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo
vệ trẻ em; Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn
2016-2020; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia
đình đến năm 2020; Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về thực hiện Dự án đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ
em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình,
mua bán người; Công văn số 845/UBND-KGVX ngày 23/5/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh…
2. Tiếp tục phổ biến, thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em năm 2016 và các
văn bản hướng dẫn thi hành. Cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo
dục để nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức về giới tính, đặc biệt
đối với trẻ em. Tăng cường trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh; tuyên
truyền nâng cao trách nhiệm quản lý giữa gia đình và nhà trường; nâng cao nhận
thức của cha mẹ học sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và tác động
của những thay đổi đối với học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có
biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học
sinh.
3. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương, đặc
biệt Ban đại diện cha mẹ học sinh trường học để tổ chức các buổi tuyên truyền
pháp luật, các hoạt động giáo dục, kỹ năng sống, hoạt động văn hóa thể thao, vui
chơi lành mạnh, phù hợp lứa tuổi của học sinh; tư vấn miễn phí các biện pháp

phòng tránh hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; từng bước phòng ngừa các hành vi
gây tổn hại cho trẻ em; ngăn chặn, đẩy lùi trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh
đặc biệt; phối hợp xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em rơi vào
hoàn cảnh đặc biệt; lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục
trẻ em vào các chương trình, mục tiêu công tác khác và xây dựng kế hoạch hỗ
trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục.
4. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ
nạn xã hội xâm nhập vào học đường; nghiêm túc thực hiện Nghị định số
80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thường xuyên thực hiện
công tác kiểm tra, tự kiểm tra và kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng về tình
hình hoạt động của các tiệm internet, game giải trí, hàng quán không lành
mạnh… gần trường học; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm với các loại tội
phạm xâm hại trẻ em; đặc biệt là xâm hại tình dục, tội phạm mua bán trẻ em.
Phối hợp đề xuất hoàn thiện thể chế về bảo vệ trẻ em trong quá trình hỗ trợ điều
tra các vụ án liên quan đến trẻ em.
5. Nghiêm túc thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày
18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư
vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; thường xuyên tổ chức các hoạt
động giáo dục cho học sinh các kiến thức về giới tính, các kỹ năng sống bằng
nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi để các em tự bảo vệ
mình trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu; khi bị xâm hại
tình dục, học sinh và gia đình biết trình báo ngay cho cơ quan Công an hoặc số
điện thoại đường dây nóng (111 - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em) để
được hỗ trợ tư vấn, giải quyết kịp thời.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ, TB&XH;
- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự);
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An Giang

Võ Bình Thư

2

