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Hữu Lũng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường biện pháp phòng
ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;
- Công an huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 01/KN-VKSHL-HS ngày
31/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, về kiến nghị áp dụng
biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo kiến nghị nêu: Thời
gian qua, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trên địa bàn huyện Hữu Lũng có
chiều hướng gia tăng, thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2021, Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã thụ lý 08 tố giác, tin báo tội phạm
về xâm hại tình dục (tăng 05 vụ = 166,67% so với cùng kỳ). Trong tống số 09 bị
hại thì có 03 người khuyết tật, hạn chế nhận thức; 07 người dưới 18 tuổi, trong đó
có 06 trẻ em. Có 04 vụ có đối tượng là người thân, người quen của gia đình nạn
nhân; 04 vụ bị hại là trẻ em và đổi tượng có quan hệ bạn bè hoặc yêu đương dẫn
đến bị xâm hại tình dục, 02 vụ có hậu quả bị hại mang thai và sinh con ở độ tuổi
còn rất trẻ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã khởi tố 06
vụ/05 bị can, trong đó 03 vụ/02 bị can về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 16 tuổi; 01 vụ/01 bị can về tội hiếp dâm và 02 vụ/02 bị can về tội hiếp dâm
người dưới 16 tuổi, chiếm 20% số vụ cùng loại tội trong toàn tỉnh, trong các vụ án
đã khởi tổ có 01 vụ/01 bị can thuộc án đặc biệt nghiêm trọng đã chuyển cấp tỉnh
giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt là vụ xảy ra ngày 23/10/2021, tại khu An
Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ĐVL, sinh năm 1967,
trú tại thôn Phú Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, có hành vi hiếp dâm cháu LTTH,
sinh năm 2009, là người bị thiểu năng trí tuệ mức độ nặng.
Những vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến trật tự, an toàn xã hội. Hậu quả lớn khi bị xâm hại làm tổn thương về tinh thần,
thể chất dẫn đến bị mặc cảm, phát triển không bình thường, khó hoà nhập với cộng
đồng xã hội.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về
xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục đối với trẻ em và người khuyết tật
nói riêng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc huyện,
UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số văn
bản sau: Thực hiện nghiêm Luật Người khuyết tật; Luật Trẻ em; Nghị quyết số
121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường
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hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ
em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực
hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019
của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phong, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày
01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
người khuyết tật; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 20212030 và Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện về triển
khai thưc, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội
về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật
về phòng, chống xâm hại trẻ em. Trên cơ sở các văn bản trên, UBND huyện yêu
cầu:
1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Người khuyết tật; Luật Trẻ em và các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống xâm hại tình
dục đối với trẻ em và người khuyết tật; tăng cường tập trung triển khai thực hiện
các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em và người khuyết
tật; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và quyền người khuyết tật; thường xuyên bồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo
vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp. Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Quan tâm tổ chức các diễn đàn, hội nghị ở các câu lạc bộ, nhà văn hóa, nơi
cộng đồng hoặc thông qua các cuộc họp tổ dân phố, cụm dân cư để thông báo về
phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em và
người khuyết tật, các hành vi bị xâm hại, các dấu hiệu trẻ em và người khuyết tật bị
xâm hại và rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại…
3. Công an huyện
Chủ động phối hợp với với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan tổ chức
đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình
dục trẻ em và người khuyết tật; đẩy mạnh Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ
quốc; phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh
với các hành vi sâm hại tình dục trẻ em và người khuyết tật. Xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che,
chậm trễ hoặc không xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em và người khuyết tật.
4. Phòng Tư pháp huyện
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế
hoạch tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Luật Người khuyết tật; Luật Trẻ em và
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống xâm hại
trẻ em và người khuyết tật đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng,
nhất là các đơn vị nhà trường và vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
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Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý trong quá trình giải
quyết các vụ việc xâm hại trẻ em theo đúng quy định của pháp luật.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chủ động phối hợp với các nhà trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục
trẻ em và trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lồng ghép trong các
buổi tọa đàm ở nhà trường, trong buổi sinh hoạt lớp đưa nội dung hướng dẫn học
sinh cách nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình
dục trẻ em và người khuyết tật, các hành vi bị xâm hại, thực hành kỹ năng tự
phòng ngừa, ứng phó với hành vi bị xâm hại, chú trọng nhóm học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, nhóm học sinh khuyết tật có nguy cơ bị xâm hại.
6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tăng cường công tác thông tin, đưa các tin bài viết, nhiều câu chuyện cảnh
giác để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hệ thống thông tin lưu động để
tuyên truyền phổ biến những kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em và người
khuyết tật cho các cha mẹ, các gia đình có người khuyết tật và học sinh.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện
Tăng cường quản lý, giám sát, phản biện trong việc xây dựng, thực hiện
chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và người khuyết tật;
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên
án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ,
xâm hại tình dục trẻ em và người khuyết tật; tăng cường giám sát việc thực thi
pháp luật về bảo vệ trẻ em và người khuyết tật trên địa bàn huyện, nhất là các xã
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực khó khăn…
8. Tòa án nhân dân huyện
Bảo đảm xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, áp dụng hình phạt nghiêm
minh với người phạm tội xâm hại tình dục trẻ em và người khuyết tật.
9. Trung tâm Y tế huyện
Thực hiện quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ
em và người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em và người khuyết tật là nạn
nhân của các vụ xâm hại; tổ chức giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ
em và người khuyết tật là nạn nhân của các vụ xâm hại.
10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Chỉ đạo hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể xã tăng cường công tác chỉ đạo,
điều hành, các nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em và
người khuyết tật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện tuyên
truyền đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao
trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân
phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em và người khuyết tật bị xâm
hại tình dục; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống
xâm hại trẻ em và người khuyết tật. Khi phát hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em
và người khuyết tật cần báo cáo ra Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em (qua Lao động,
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Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện), để tổng hợp có phương án bảo vệ hỗ trợ,
động viên tinh thần kịp thời.
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VKS nhân dân huyện;
-TT Huyện ủy; HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Khánh

