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V/v phòng chống tội phạm  

xâm hại trẻ em 

Như Xuân, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

         - Các phòng: Văn hóa và thông tin; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; 

         - Hội liên hiệp phụ nữ huyện; 

                            - Đoàn thanh niên huyện; 

         - Công an huyện; 

                            - Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

       - Tòa án nhân dân huyện; 

                            - UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh 

với tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em đã được các cấp, 

các ngành, các địa phương, các gia đình quan tâm hơn, tuy nhiên hiệu quả đạt được 

vẫn chưa cao, tình hình tội phạm xâm hại tình dục vẫn xảy ra nhiều và diễn biến 

phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ tháng 01/2020 đến nay Công an 

huyện Như Xuân đã phát hiện, xử lý 09 vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ 

em, trong đó có 04 vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 05 vụ Giao cấu hoặc thực hiện 

hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại 

các xã Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa, Cát Tân, Thanh Quân, Hóa Quỳ. Nguyên 

nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận trẻ em cũng như đối 

tượng vi phạm pháp luật, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức của một bộ phận người 

dân, công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền của gia đình, nhà trường, xã hội còn 

chưa thực sự sâu sát dẫn tới hậu quả ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý của trẻ em 

bị xâm hại, một số trẻ đã mang thai và sinh con ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến sức 

khỏe, nhiều người vì không hiểu biết pháp luật nên vi phạm, bị khởi tố ở khung 

hình phạt cao từ 7 đến 15 năm tù giam, tù chung thân… 

Xuất phát từ tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội 

phạm này, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chức năng, các cơ quan, đoàn 

thể và chính quyền các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung công tác sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh, thuần phong 

mỹ tục trong quần chúng nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các vùng dân tộc thiểu 

số, vùng kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện. Xây dựng các chương trình hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao quy mô, lành mạnh tại cộng đồng, tạo sân chơi bổ 

ích, văn minh cho thanh, thiếu niên… 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện có kế hoạch cụ thể, thường xuyên 

tăng cường công tác giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng tự phát hiện, tự bảo vệ, 

phòng chống các hành vi xâm hại tình dục, đặc biệt là hành vi xâm hại tình dục trẻ 

em; phối hợp với các ban, ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp 

luật về xâm hại tình dục cho học sinh. 

3. Phòng Tư pháp 

Xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật nói chung, đặc biệt là pháp luật liên quan đến xâm hại tình dục. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Xây dựng kế hoạch rà soát, lên danh sách số đối tượng là người khuyết tật 

về thể chất, tinh thần, người bị rối loạn tâm thần để phối hợp với gia đình, chính 

quyền địa phương có biện pháp quản lý, bảo vệ, giáo dục, đưa đi chữa bệnh bắt 

buộc…để ngăn chặn việc người khuyết tật bị xâm hại hoặc người bị rối loạn tâm 

thần xâm hại người khác;  

Đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội. 

5. Đề nghị Hội Phụ nữ huyện 

Xây dựng kế hoạch, triển khai đẩy mạnh giáo dục giới tính cho hội viên, 

tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa tội phạm xâm hại tình 

dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, để từ đó các hội viên có biện pháp chủ 

động giáo dục, quản lý con cháu trong gia đình. 

6. Đoàn Thanh niên huyện 

Xây dựng sân chơi, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, lồng ghép các 

nội dung tuyên truyền giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục 

trẻ em. Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục, đặc 

biệt là xâm hại tình dục trẻ em để các đoàn viên chủ động phòng ngừa, nhận diện 

tội phạm và tự bảo vệ mình. 

7. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn xã, thị trấn về 

pháp luật liên quan đến các tội phạm và hành vi vi phạm tình dục. Tuyên truyền về 

phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình 

dục trẻ vị thành niên nói riêng.  

Đôn đốc, nhắc nhở các gia đình có biện pháp giáo dục, quản lý, bảo vệ con 

cháu và các thành viên trong gia đình. 

8. Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp phát hiện, 

điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục nghiêm minh, tạo 

tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 
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Yêu cầu các phòng chức năng, các cơ quan, đoàn thể và chính quyền các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai 

thực hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:           
- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT; CAH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn     
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