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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của                

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung sau : 

I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng 

về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng 

dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi 

bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi. 

2. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác 

viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo 

vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được 

củng cố và phát triển ở tất cả các tỉnh, thành phố. 

3. Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức 

truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm 
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về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán 

bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện 

các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện người học bị bạo lực học 

đường, bị xâm hại tình dục. 

4. 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 

5. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân 

thiện với trẻ em; 40% các tỉnh, thành phố thành lập Phòng điều tra thân thiện 

với trẻ em. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 

chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em 

a) Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng bảo 

vệ trẻ em để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong việc bảo vệ 

trẻ em. 

b) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và vận động xã hội về 

phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tạo lập môi trường sống an 

toàn cho trẻ em. 

c) Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu phục vụ 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường 

mạng và giáo dục về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục 

trẻ em. 

2. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục 

a) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, 

tố giác; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối 

với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và quảng bá Tổng đài điện 

thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).  

b) Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo 

lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục nhà trường; thực 

hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. 
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c) Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục về phòng, chống bạo lực 

học đường, xâm hại tình dục trẻ em.  

d) Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ 

sở giáo dục. 

3. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em 

a) Nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ 

bảo vệ trẻ em, dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, 

xâm hại tình dục. 

b) Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong nước và quốc tế. 

4. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của 

ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục 

a) Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 

vào hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý 

trong bệnh viện. 

b) Xây dựng quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng 

lực của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

c) Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho 

trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

5. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em 

a) Xây dựng quy định và tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện với 

trẻ em. 

b) Thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch 

vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là 

người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục. 

c) Nâng cao năng lực cho cán bộ công an làm công tác điều tra thân 

thiện với trẻ em. 

d) Phát triển mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa 

thành niên. 
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6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội 

về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ 

quan, tổ chức liên quan, có sự tham gia của nhân viên bưu điện, bưu tá xã và 

các đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ 

thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội 

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các 

cấp, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, nhân viên 

bưu điện, bưu tá xã và các tổ chức tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em, xây 

dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, 

xâm hại tình dục. 

b) Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em giữa cơ quan lao động - thương binh và xã hội và các cơ 

quan, tổ chức liên quan. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo 

vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh công tác 

hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục. 

2. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng 

ngừa bạo, lực xâm hại tình dục trẻ em; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cùng cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

3. Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, 

giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ 

sở giáo dục và cơ sở y tế. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về 

bảo vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài 

điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ 

chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em.  

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, 

ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Lồng ghép 

từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn tài trợ, viện trợ, huy động hợp pháp 

khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện các nội dung tại mục 3, 6 phần II Điều 1 và chủ trì, phối hợp 

với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 

phần II Điều 1 Quyết định này.  

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại 

mục 2 phần II Điều 1 Quyết định này. 

3. Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 4 phần II 

Điều 1 Quyết định này. 

4. Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 5 phần 

II Điều 1 Quyết định này.  

5. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm 

thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo việc thực hiện Quyết định gửi Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai, thực hiện các hoạt động 

của Quyết định này. 

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ vào mục tiêu, hoạt động, giải pháp 

và hướng dẫn của các bộ, chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện 

Quyết định này; định kỳ báo cáo việc thực hiện Quyết định gửi Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 






