
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NV 
v/v tăng cường công tác phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

 

Hưng Yên, ngày        tháng       năm 2022 

 

 Kính gửi: Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Công văn số 2259/UBND-KGVX ngày 26/8/2022 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện một 

số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 

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 

07/01/2021 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 23/12/2019 

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. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ, trong đó 

ưu tiên cấp độ phòng ngừa; bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho 

trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 

trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, 

thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- 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 

bạo lực, xâm hại. 

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em khi được phân công. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để BC); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 
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