UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1147 /VHTT-PT

Nha Trang, ngày 09 tháng 9 năm 2019

V/v hướng dẫn tuyên truyền
Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg
ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 7232/UBND-LĐTBXH ngày 05/9/2019 của
UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung
thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2019,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền
Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên hệ
thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:
1. Thực hiện tuyên truyền theo nội dung bài tuyên truyền do Phòng
Văn hóa và Thông tin thành phố biên tập (kèm theo Công văn này).
2. Thời gian tuyên truyền: từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2019.
3. Báo cáo kết quả: đến ngày 18/9/2019, cán bộ phụ trách Đài Truyền
thanh cơ sở báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo
UBND thành phố theo quy định.
Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Phòng LĐTBXH (VBĐT)
- Trang thông tin điện tử;
- Trưởng phòng;
- Phó Trưởng phòng (Tr);
- Lưu: VT, Trâm.

KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Nguyễn Thị Cẩm Trang
Phòng Văn hóa và
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Thành phố Nha
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
nhân dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang
(kèm theo Công văn số 1147/VHTT-PT ngày 09/9/2019
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố!
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cấp, các ngành và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không
những tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn mà còn phải giúp trẻ em phát
triển toàn diện, đồng thời thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, nhất là đảm
bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật....được hòa nhập với
cộng đồng, cùng chung tay bảo vệ trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ bạo
lực, xâm hại trẻ em, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin trích
đọc một số Điều cơ bản của Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày
16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
A. Trích Luật Trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, có hiệu lực từ
ngày 01/6/2017.
Điều 1. Trẻ em
Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
1. Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình.
2. Không phân biệt đối xử với trẻ em.
3. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến
trẻ em.
4. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
5. Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý
kiến của trẻ em và của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm lồng ghép các
Mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
quốc gia, ngành và địa phương.
Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.
2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.
4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.
5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ
em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
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6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.
7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ
em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở
giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc Điểm cá nhân, hoàn cảnh gia
đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.
9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây
nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu
hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản
phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em
nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
11. Công bố, Tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ
em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ,
người giám hộ của trẻ em.
12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi
dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá
nhân dành cho trẻ em để trục lợi.
13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi
trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch
vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em
hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa,
điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa
hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.
14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải
trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai Mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.
15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời
việc hỗ trợ, can thiệp, Điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng
nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.
Điều 42. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
1. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt.
2. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia
trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế,
tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
theo quy định của pháp luật.
Điều 43. Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em
1. Nhà nước có chính sách phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế - xã
hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em
dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và
các xã có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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2. Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ
cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi; chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe
ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tư
vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục
phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật.
3. Ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ
mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới
36 tháng tuổi, trẻ em bị xâm hại phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
từng thời kỳ.
4. Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị
trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh;
xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.
5. Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của
pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với
Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.
6. Nhà nước có chính sách, biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước
hợp vệ sinh và Điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy
định của pháp luật.
7. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu
tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt.
Điều 51. Trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác
hành vi xâm hại trẻ em
1. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm
thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm
hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền.
2. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan công an các cấp và
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố
giác; phối hợp xác minh, đánh giá, Điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng mất
an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.
3. Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp
nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; quy
định quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại
trẻ em.
B. Trích Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo
lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ
em, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương
chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
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a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa
phương;
b) Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo,
tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý
các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em;
c) Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, ưu
tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực,
xâm hại;
d) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra tình
trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra trên địa
bàn; không kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.
---Hết---
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