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V/v thực hiện Quyết định số 704/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, 

xử lý đối với các trường hợp trẻ em 

bị bạo lực, xâm hại 
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 

 
Căn cứ Công văn số 548/UBND-TBXH ngày 21/2/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đại Lộc về việc thực hiện Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 

17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy trình phối hợp hỗ 

trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối 

với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn huyện; công tác trẻ em 

trong thời gian tới, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị các trường trực thuộc tổ 

chức thực hiên một số nội dung như sau: 

- Tổ chức quán triệt nội dung Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý 

đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và học 

sinh (gửi kèm Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên 
quan ở địa phương xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh trong trường học (Theo tinh thần 
Kế hoạch số 60/KH-PGDĐT ngày 19/11/2021 của Phòng GDĐT về việc thực 
hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 
2030; Kế hoạch số 04/KH-PGDĐT ngày 25/2/2020 về phòng, chống bạo lực, 
xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa 
bàn huyện Đại Lộc đến năm 2025 và các chỉ đạo khác của Phòng GDĐT về công 
tác đảm bảo an toàn trường học). Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em là nạn nhân của 
bạo lực, bị xâm hại sớm được tái hòa nhập. 

- Tăng cường công tác tập huấn; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống 
bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên 
y tế trường học, cha, mẹ và học sinh. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ 
giữa gia đình, nhà trường nhằm quản lý hiệu quả trẻ em và thực hiện công tác 
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm 
hại tình dục; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra trong các trường học, nhất là các trường 

mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ về việc chấp hành các quy định của pháp 
luật để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em. 

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

 

 

 

 
 


