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An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện bảng niêm yết số điện
thoại đường dây nóng phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống
tội phạm mua bán người, phòng chống
tội phạm và vi phạm pháp luật liên
quan đến người dưới 18 tuổi

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số
1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 121/2020/QH14 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;
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 22/3/2021 của Ban chỉ đạo
phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh An Giang về việc phòng, chống xâm hại trẻ em,
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
năm 2021;
Tiếp theo kế hoạch số 524/KH-SGDĐT ngày 03/3/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong ngành giáo
dục và đào tạo năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:
1. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em, phòng chống tội phạm mua bán người, số điện thoại bắt buộc phải
có:
- Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em: 111.
- Số đường dây nóng phòng, chống mua bán người: 18008077.
- Điện thoại của công an địa phương.
(Ngoài ra, có thể thêm số điện thoại đường dây nóng đơn vị, trung tâm y
tế gần nhất)
2. Quy cách bảng niêm yết:
- Kích thước tối đa: 50cm x 80cm.

- Chất liệu: chọn loại bền, chắc chắn, không sử dụng giấy, đảm bảo an
toàn và sử dụng lâu dài với điều kiện ngoài trời.
- Màu sắc: nền xanh dương, chữ màu trắng.
- Font và size chữ: chọn font đơn giản, size hài hòa với kích thước bảng,
dễ quan sát.
- Hình thức lắp đặt: do thủ trưởng đơn vị quyết định.
Quy cách này áp dụng cho loại bảng niêm yết nhiều số điện thoại hoặc
loại bảng chỉ niêm yết 01 số điện thoại (phải đảm bảo tất cả các số điện thoại
trên đều được niêm yết, giới thiệu)
3. Số lượng và vị trí lắp đặt:
- Số lượng tối thiểu: 03 bảng.
- Vị trí niêm yết: nơi học sinh, phụ huynh và khách đến trường dễ quan sát
(cổng trường, phòng tư vấn, nơi vui chơi, thư viện, khu đọc sách, phòng Đoàn –
Đội,…)
4. Kinh phí lắp đặt: Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được giao
hàng năm, các nguồn thu dịch vụ tại đơn vị, kinh phí vận động, tài trợ; quyết
toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Thủ trưởng đơn vị thường xuyên kiểm tra, theo dõi, có biện pháp bảo
quản, thay thế nếu bảng niêm yết bị hư hỏng, bong tróc, đảm bảo an toàn cho
học sinh; thường xuyên tuyên truyền để học sinh và phụ huynh biết đến các dịch
vụ hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm, phối hợp xử lý
kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm vi phạm
pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi thông qua các số điện thoại trên.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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