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Kính gửi: Thành viên Ban Chủ nhiệm Kế hoạch 02 

 

 Thực hiện Thông báo số 482/TP-VP, ngày 08/12/2022 của Văn phòng Bộ 

Công an về kết luận của đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ 

Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506/KH-BCA-C02, ngày 15/12/2020 

của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025, 

Ban Chủ nhiệm Kế hoạch 02 Công an Tỉnh triển khai thực hiện như sau: 

 1. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải 

pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong 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. Tổ chức xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 để tiếp 

tục triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

 Tăng cường giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện 

phát sinh tội phạm, nhất là lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em như: 

các hành vi lệch chuẩn đạo đức xã hội liên quan đến bạo lực gia đình, bạo hành 

trẻ em, bạo lực học đường; người dưới 18 tuổi tụ tập nhóm qua mạng xã hội để 

gây rối trật tự công cộng; tập trung vào số trẻ em có nguy cao bị xâm hại như: 

trẻ em ở vùng sâu, vùng nông thôn, khu vực biên giới, trẻ em không được đi 

học, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, trẻ em không sống trong môi trường 

gia đình, trẻ em khuyết tật. 

Phòng Cảnh sát hình sự phân tích đánh giá cơ cấu tội phạm xâm hại trẻ 

em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi theo các tội 

danh được quy định trong Bộ Luật hình sự để đề xuất các giải pháp phòng ngừa 

cụ thể, phù hợp. 

 2. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp của Tỉnh trong quá trình điều tra, xử 

lý tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người 

dưới 18 tuổi tổ chức rút kinh nghiệm các chuyên án, vụ án điển hình, những khó 

khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án 

nhân dân cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội 

phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 

18 tuổi; thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến 

nghị khởi tố tội phạm xâm hại trẻ em đồng bộ với các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; chú ý công tác phối hợp 

hướng dẫn xử lý các vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, các mâu thuẫn gia 

đình ngay từ cơ sở để hạn chế trẻ em bị tổn thương, bị bạo lực, bạo hành, xâm 
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hại. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, nhất là hội phụ nữ phải đặc biệt quan tâm đến 

các trường hợp phụ nữ ly hôn, ly thân có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên bị 

bạo hành gia đình để kịp thời can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ, tổ chức các lớp bồi 

dưỡng về kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc trẻ em. 

 Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả mô hình Phòng điều tra thân thiện; 

bố trí Điều tra viên có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em trong 

điều tra các vụ việc, vụ án liên quan đến trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

kỹ năng cho lực lượng Điều tra viên Công an cấp huyện. 

 3. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

phối hợp chặt chẽ trong tham gia thực hiện các mô hình phòng, chống xâm hại trẻ 

em, nhất là gắn kết chặt chẽ, trách nhiệm giữa Gia đình - Nhà trường - Tổ chức xã 

hội - Tổ chức quần chúng nhân dân nhằm bảo vệ trẻ em, duy trì thường xuyên, 

quan tâm, chăm sóc, giáo dục các em trong quá trình sinh sống, trưởng thành, góp 

phần xây dựng nhân cách, đạo đức trẻ em thành người có ích cho xã hội. 

 4. Tập trung thực hiện chuyển đổi các mặt công tác từ “truyền thống”, 

“thủ công” sang “hiện đại” vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với 

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

dưới 18 tuổi; trong đó, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư; phần mềm “người trợ lý ảo”; ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em,… Chú trọng xây 

dựng con người nghiệp vụ - công nghệ; đầu tư các trang thiết bị hiện đại. 

 5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, duy trì giao ban, gặp 

gỡ, đàm phán, trao đổi thông tin qua đường dây nóng, xây dựng và triển khai các 

kế hoạch phối hợp nghiệp vụ với đơn vị đối đẳng trong đấu tranh trấn áp tội phạm 

xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người; kịp thời 

xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ trao trả nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Công an 

Tỉnh (qua Phòng Tham mưu) nắm, phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Bộ Công an (V01-P3, C02-P5) (để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo); 

- Các Đ/c Phó Giám đốc (để phối hợp, chỉ đạo); 

- Lưu TM; TMTH, TMCS(PK). 
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