
CHƯƠNG TRÌNH 

Phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm,  

vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021 

 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

 1. Mục tiêu 

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản liên quan 

đến 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. Đề ra các chủ trương, giải pháp, 

kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành liên quan nhằm 

huy động hệ thống chính trị và xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, phấn đấu kiềm chế, làm giảm 

nguyên nhân phát sinh tội phạm, giảm số vụ phạm pháp hình sự trên toàn huyện theo 

chỉ tiêu được giao. 

Nâng cao hiệu quả công tác công tác phối hợp liên ngành, phối hợp quốc tế 

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. 

2. Chỉ tiêu 

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng 

đồng 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.  Các cơ quan báo đài ở cấp huyện, 

cấp xã, thị trấn hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền phù hợp với các 

nhóm đối tượng khác nhau và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.  

100% các xã, thị trấn tổ chức tổng điều tra rà soát, nắm tình hình người dưới 

18 tuổi vi phạm pháp luật, phạm pháp hình sự, người dưới 18 tuổi chấp hành xong 

án phạt tù có thời hạn hiện đang hòa nhập cộng đồng, người dưới 18 tuổi tại trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; qua đó kết hợp tổ chức tuyên truyền chính 

sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái phạm. 

100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại 

trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại tình dục trẻ em được tiếp nhận từ các nguồn theo 

quy định của pháp luật được tiếp nhận, phân loại, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 

95%; kéo giảm từ 1,2% số vụ xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên 

quan đến người dưới 18 tuổi, trong đó tăng cường công tác phòng ngừa xã hội để 

triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm này. 

Phát huy hiệu quả mô hình Phòng Điều tra thân thiện trong các vụ việc liên 

quan đến người dưới 18 tuổi. 

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 
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II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học 

đóng trên địa bàn căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt các 

nội dung công tác trọng tâm sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp trong một số lĩnh vực trọng tâm 

như:  

Quan tâm, lấy công tác phòng ngừa làm căn bản để kiểm chế giảm bền vững 

và giảm sâu những vụ việc xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan 

đến người dưới 18 tuổi; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm 

liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

Tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiệt pháp luật, phổ biến, giáo dục các văn 

bản pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi; nâng cao chất lượng, trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Xác định trọng tâm công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp 

vụ trong công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố liên quan 

đến xâm hại tình dục trẻ em phải được tiếp nhận, xử lý đúng quy định. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, phải thường xuyên 

đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là 

nhóm trẻ em, người dưới 18 tuổi có nguy cơ cao. 

Kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành 

tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này. 

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin liên 

quan đến phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; giúp đỡ người chưa thành niên tái 

hòa nhập cộng đồng. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và vi 

phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

- Xây dựng, nghiên cứu chuyên đề phòng ngừa xâm hại trẻ em, người dưới 18 

tuổi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa 

- Tiếp tục xây dựng, duy trì và thực hiện các chuyên mục trên báo chí; các 

phóng sự, tiểu phẩm, bài viết, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở về công tác phòng, 

chống xâm hại trẻ em, người dưới 18 tuổi vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến về nhận 

thức để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với các thủ 

đoạn của tội phạm và bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. 

- Tổ chức giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ trẻ 

em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên 

quan đến người dưới 18 tuổi như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật An ninh mạng, 

Luật trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý, Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi) với 

hình thức đổi mới, biên tập nội dung theo ngôn ngữ, chữ viết phù hợp với các đối 

tượng tuyên truyền, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao như người dưới 18 tuổi 
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lang thang, không nơi cư trú, trẻ em khuyết tật, trẻ em tại các cơ sở từ thiện, đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người 30/7”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình” năm 2021. 

- Phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền và các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể gắn công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình 

với các đợt sinh hoạt chính trị hoặc các phong trào thi đua của trường học, đoàn 

thanh niên, phụ nữ, hội sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên tiền 

phong. Đổi mới hình thức như: mời báo cáo viên, tổ chức thi tìm hiểu, hội thảo tọa 

đàm, kịch tấu, văn nghệ, pano, áp phích, tờ rơi kết hợp với tuyên truyền trên mạng 

xã hội. 

3. Công tác chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình 

- Duy trì mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi 

phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Tổ chức sơ 

kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, rút ra bài học kinh 

nghiệm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiên 

cứu, xây dựng các mô hình mới tại các địa bàn trọng điểm. 

- Lực lượng Công an lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ 

em, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật vào chương trình, kế hoạch công tác; phân 

công trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo Kế hoạch 1127/KH-CAT-

PV01-PC02 và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, bao gồm: Cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thanh niên, phụ nữ, mặt trận, cựu chiến binh, phân công cán bộ, tổ chức cấp cơ 

sở giáo dục cảm hóa, giúp đỡ người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoặc đã thi hành 

xong bản án trở về cộng đồng. 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng 

như: Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực 

lượng xung kích, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện, duy trì việc ký cam kết với chính quyền cơ sở, Công an xã, thị trấn về 

trách nhiệm đối với tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. 

4. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm  

- Xây dựng, triển khai kế hoạch điều tra cơ bản chuyên đề tội phạm xâm hại 

tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích trẻ em, mua bán, đánh tráo, bắt cóc, chiếm đoạt 

trẻ em, bạo lực học đường, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi để phân tích, 

đánh giá tính chất hoạt động. 

- Triển khai kế hoạch tổng điều tra rà soát tình hình tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; lập danh sách người dưới 18 tuổi có biểu hiện 

hoạt động phạm tội, chủ yếu là số hư hỏng bỏ nhà lang thang, tụ tập sử dụng trái 

phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Quan 

tâm đến các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống xa bố mẹ, để 

kịp thời có kế hoạch cụ thể trong việc phân công giúp đỡ quản lý tại gia đình, nhà 

trường, cộng đồng. 
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- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa 

bàn tỉnh, đồng thời xây dựng, ban hành các kế hoạch chuyên đề ngăn chặn tội phạm 

xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

- Xác lập chuyên án điều tra khám phá các vụ án xâm hại trẻ em như: xâm hại, 

giết trẻ em, dâm ô trẻ em, các vụ án nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân bạo lực 

gia đình, các nhóm tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi gây án nghiêm trọng 

gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. 

- Phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội 

phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em; tổ chức 

thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình tiến hành các hoạt động tố 

tụng hình sự, đặc biệt đối với nạn nhân là trẻ em. 

- Đối với trường hợp chưa đủ dấu hiệu khởi tố vụ án hình sự, lập hồ sơ đề 

nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

phục hồi nhân phẩm, giáo dục tại cộng đồng xã, thị trấn hoặc đề nghị tổ dân phố, 

tiểu khu, thôn, xóm, nhà trường kiểm điểm, làm cam đoan và giao gia đình bảo lãnh; 

thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

đưa vào cơ sở giáo duc bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc. 

5. Tham gia xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật  

Rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến các văn bản pháp luật liên 

quan đến công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi như: Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi), Luật An ninh mạng 2018, Luật trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý, Luật phòng, 

chống mua bán người (sửa đổi), Dự thảo, thông tư liên tịch quy định về công tác 

phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề công tác chấp hành 

pháp luật liên quan đến các hoạt động điều tra các vụ việc có người dưới 18 tuổi 

tham gia tố tụng, trọng tâm là: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 

hướng dẫn Điều 150, Điều 151 Bộ luật Hình sự về tội mua bán người và mua bán 

người dưới 16 tuổi; Quyết định số 8316/QĐ-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 

tuổi”. 

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo 

thực hiện công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; làm tốt công tác quán 

triệt, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm xâm hại 

trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến xâm hại trẻ em, 

người dưới 18 tuổi, nhất là Luật An ninh mạng năm 2018 quy định về bảo vệ trẻ em 

trên không gian mạng; Luật giáo dục sửa đổi năm 2019 quy định mới tạo điều kiện 

thuận lợi cho trẻ em tiếp cận với giáo dục các cấp bậc học và giáo dục nghề nghiệp; 

Luật phòng, chống tác hại bia, rượu năm 2019 có quy định nghiêm cấm bán rượu, 

bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 
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6. Hợp tác quốc tế 

- Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào trong công tác 

phòng, chống mua bán người, đặc biệt là mua bán người dưới 16 tuổi; thực hiện các 

hoạt động ưu tiên hợp tác đã được cơ quan chức năng hai nước thống nhất thông qua 

theo từng giai đoạn. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và 

các nước về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Duy trì tổ chức giao ban, gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ với 

các lực lượng chức năng của Lào trong đấu tranh trán 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. 

- Tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới; quản lý xuất, nhập cảnh 

nhằm phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, 

cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ hàng quý, 06 tháng và cuối năm báo cáo kết quả 

gửi về Công an huyện để theo dõi, chỉ đạo. 

Công an huyện – Cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND huyện theo 

dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh;                                                                           
- Thường trực Huyện ủy;                                                            
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

 trường học;                               

- Lưu: VT, CA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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