
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT- NVY 
V/v triển khai kết luận của Trưởng Ban 

Chỉ đạo Kế hoạch 506 - Bộ Công an về 

phòng, chống xâm hại trẻ em 

Đồng Tháp, ngày        tháng 02 năm 2023 

Thực hiện Công văn số  31/BCNKH02-TM ngày 06/01/2023 của Ban Chủ 

nhiệm Kế hoạch 02 về việc triển khai kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch 

506 - Bộ Công an về phòng, chống xâm hại trẻ em phòng ngừa tội phạm giết 

người do bệnh nhân tâm thần gây ra (Đính kèm); 

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác truyền thông về công tác phòng, chống tội phạm 

xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người 

dưới 18 tuổi thông qua các buổi sinh hoạt người bệnh hoặc Hội đồng người bệnh. 

2. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp trẻ bị xâm hại, đồng thời 

thông báo về địa phương để tiếp nhận thông tin hỗ trợ cho trẻ và gia đình. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo nội dung công văn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ SYT (b/c); 

- Lưu: VP, NVY.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 

 

Kính gửi:   

- Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;  

- Bệnh viện Quân dân Y;  

- Bệnh viện tư nhân.  
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