
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

tháng     năm 2021  

Số:          /SGDĐT-CTrTT 
V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội 

phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

người dưới 18 tuổi năm 2022  

Hải Phòng,  ngày      tháng 01  năm 2022   

 

     Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Trường Trung học phổ thông; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ-CSHS  ngày 19/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

KH18 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2022 (có văn bản kèm theo).  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

các trường THPT; các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa 

phương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại các văn bản nêu trên và một số 

nhiệm vụ, cụ thể như sau:  

1. Quán triệt và tổ chức hiệu thực hiện, thực chất Nghị quyết của Quốc hội, chỉ 

đạo của Chính phủ, Chương trình, kế hoạch của Bộ Công an trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc, phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

liên quan đến người dưới 18 tuổi. Chú trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến 

người dưới 18 tuổi, như: xâm hại trẻ em trên không gian mạng; bạo lực, bạo hành trẻ 

em trong gia đình; bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người dưới 

16 tuổi, người dưới 18 tuổi tụ tập băng nhóm vi phạm pháp luật; lao động trẻ em; 

quan tâm đặc biệt giải pháp bảo vệ nhóm trẻ em yếu thế, trẻ lag thag, trẻ em mồ côi 

do đại dịch Covid-19, trẻ em khuyết tật, trẻ em tại các cơ sở từ thiện, cơ sở bảo trợ xã 

hội. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam… thực hiện công tác 

tuyên truyền kỹ năng giúp trẻ em nhận diện và tự bảo vệ trước hành vi xâm hại, gắn 

công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình với các phong 

trào thi đua trường học. 



3. Phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp tổ chức cuộc thi của đoàn viên thanh 

niên tìm hiểu pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em 

trên không gian mạng.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 

Chính trị Tư tưởng - Số 37 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước ngày 

10/12/2022 (các đơn vị gửi kèm theo file về hòm thư: ctrtt.sgd@gmail.com)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Phạm Quốc Hiệu; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phạm Quốc Hiệu 
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