
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2020 

V/v xây dựng dự thảo Kế hoạch 

hành động, phòng ngừa, hỗ trợ, 

can thiệp bạo lực, xâm hại tình 

dục trẻ em trong các cơ sở giáo 

dục giai đoạn 2020 - 2025 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 1163/BC-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động 

phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về việc UBND tỉnh không ban hành Kế hoạch hành động 

phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tại Báo cáo trên. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành Kế hoạch hành 

động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ 

sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp 

với các cơ quan liên quan để thực hiện nội dung này; định kỳ (06 tháng, 01 năm) 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: LĐTBXH, YT, CA tỉnh; 

- Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội LHPN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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