
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  
 

Số:             /SVHTT-QLVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

23/CT-TTg về việc tăng cường các  

giải pháp bảo đảm thực hiện quyền 

 trẻ em và bảo vệ trẻ em  

 
 

 

              Kính gửi:  

       - Các ph ng chuy n m n  đ n vị sự nghiệp thu c S ; 

       -  h ng Văn h a và th ng tin các huyện  thị     thành phố; 

        

Thực hiện Kế hoạch số 4196//KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, S  Văn h a và Thể thao đề nghị: 

1. Thủ trư ng các ph ng chuy n m n  đ n vị sự nghiệp thu c S : 

- Tiếp tục phổ biến  quán triệt đến toàn thể cán b   c ng chức  vi n chức và 

người lao đ ng về Luật Trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp 

tục tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện chính sách  pháp luật về ph ng  

chống  âm hại trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-C  ngày 09/5/2017 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện các quyền 

trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định 23/QĐ-TTg về việc ph  duyệt Chư ng trình 

hành đ ng quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và các chư ng trình  đề án về trẻ 

em giai đoạn 2021- 2025  định hướng đến 2030; các văn bản mới li n quan đến c ng 

tác bảo vệ  chăm s c trẻ em của Trung ư ng và của tỉnh.  hổ biến th ng tin về Tổng 

đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại Trung C ng tác    h i - 

Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh: 0258.3883.040 để mọi trẻ em  c  quan  tổ chức li n hệ khi 

c  y u cầu tìm kiếm th ng tin  th ng báo  tố giác nguy c   hành vi bạo lực   âm hại 

trẻ em.  Đẩy mạnh sự quan tâm  chăm s c  giáo dục và bảo vệ trẻ em trong gia đình 

và c ng đồng  g p phần nâng cao nhận thức vai tr  và trách nhiệm của các c  quan 

đ n vị thu c ngành Văn h a và Thể thao trong việc phối hợp  ử lý các vụ việc bạo 

lực   âm hại trẻ em  bảo vệ nạn nhân là trẻ em trong quá trình tố tụng  tạo điều 

kiện để trẻ em được sống trong m i trường an toàn  lành mạnh  vui tư i và phát 

triển toàn diện. 

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng  cán b   c ng chức  vi n chức và 

người lao đ ng trong việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các 

giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em  đưa Chỉ thị tr  thành 

m t trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường  uy n của C  quan đ n vị. 

- Đẩy mạnh c ng tác tuy n truyền  nâng cao nhận thức  hướng dẫn kỹ năng 

năng bảo vệ  chăm s c  giáo dục trẻ em  phòng ngừa bạo lực   âm hại trẻ em cho cha 

mẹ và các thành vi n trong gia đình. 
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- Xây dựng Kế hoạch hư ng ứng Tháng hành đ ng vì trẻ em và tổ chức các 

hoạt đ ng cho trẻ em trong dịp hè năm 2021 th ng qua các hoạt đ ng văn h a văn 

nghệ  thể dục thể thao gắn với các hoạt đ ng của Tháng hành đ ng quốc gia về 

ph ng  chống bạo lực gia đình căn cứ vào điều kiện  tình hình thực tế và theo chỉ 

đạo của Chính phủ  B  Y tế  UBND tỉnh về ph ng  chống dịch bệnh Covid-19. 

2.  h ng Văn h a và th ng tin  Trung tâm Văn h a - Thể thao các huyện  thị 

    thành phố phối hợp với các c  quan  ban ngành li n quan tham mưu UBND 

cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh c ng tác tuy n truyền  giáo dục đạo đức  lối sống trong gia đình; 

kiến thức  kỹ năng ph ng  chống bạo lực trẻ em trong gia đình th ng qua triển khai 

thực hiện c ng tác gia đình và nhiệm vụ ph ng  chống bạo lực gia đình; thực hiện 

nghi m ti u chuẩn  tiêu chí “Gia đình kh ng c  bạo lực dưới mọi hình thức” khi 

bình  ét  c ng nhận danh hiệu Gia đình văn h a  Khu dân cư văn h a và các danh 

hiệu văn h a khác trong phong trào “Toàn dân đoàn kết  ây dựng đời sống văn 

h a”. 

- Thực hiện nghi m các quy định của pháp luật về trẻ em  thường  uy n rà 

soát  kiến nghị  hoàn thiện chính sách  pháp luật về trẻ em. 

- Đổi mới c ng tác tuy n truyền  ưu ti n thời điểm  thời lượng phát s ng các 

chư ng trình về chính sách  pháp luật và bảo vệ trẻ em với n i dung  hình thức đa 

dạng  phong phú phù hợp với các nh m đối tượng điều kiện phát triển kinh tế - xã 

h i từng địa phư ng. 

- Người đứng đầu c  quan  tổ chức  chính quyền địa phư ng phải chịu trách 

nhiệm khi để  ảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thư ng tích  vi phạm 

nghi m trọng quyền trẻ em  bạo lực   âm hại tình dục  trẻ em lang thang kiếm sống 

tr n địa bàn hoặc kh ng hỗ trợ  can thiệp   ử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền 

trẻ em. 

- Hỗ trợ điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt đ ng vui ch i giải trí  văn 

hóa nghệ thuật  thể dục thể thao phù hợp với nguyện vọng  tâm sinh lý của trẻ em; 

đảm bảo thời lượng tổ chức các hoạt đ ng văn h a  thể thao phục vụ trẻ em trong hệ 

thống thiết chế văn h a  thể thao c  s  theo quy định của B  Văn h a  Thể thao và 

Du lịch; đặc biệt là trẻ em c  hoàn cảnh kh  khăn  trẻ em vùng sâu  vùng  a, vùng 

kinh tế -    h i đặc biệt kh  khăn. 

- Xử lý nghi m đối với c  quan  tổ chức  cá nhân  kể cả cha mẹ  người chăm 

s c trẻ em khi c  hành vi vi phạm pháp pháp luật về trẻ em  nhất là các hành vi xâm 

hại trẻ em  bao che  chậm trễ  cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với 

phư ng châm “đúng người  đúng việc  đúng thẩm quyền  đúng trách nhiệm”. 

- Tăng cường thanh tra  kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

trẻ em.  

Yêu cầu các ph ng chuy n m n  đ n vị sự nghiệp   h ng Văn h a và Th ng 

tin  Trung tâm Văn h a - Thể thao các huyện  thị    và thành phố triển khai thực 

hiện các n i dung n u tr n./. 



3 

 

 

(Đính kèm Kế hoạch số 4196/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu VT  QLVHGĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Văn Hoa 
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