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V/v phông ngira tinh trng hành h,
xâm hai trê em trong CNVCLD

KInhgüi:

- Các LDLD tinh, thành ph;
- Các Cong doàn ngành trung ixclng và tuclng ducing;
Cong doàn Tng Cong ty trrc thuc Tng Lien doàn.

Trong th?ñ gian qua, tInh trng tré em bj hành ha, xâm hai din ra ngày
càng phô biên, gay ra tarn l hoang mang, birc xüc trong x hi. Trithc tInh hinh
do, Vn phOng ChInh phü dà ban hành van bàn bOa toe so 9617/VPCP-NC ngày
30/12/2021 yêu cau các b, ngành, c quan to tirng, chInh qurên dja phiwng và
các doàn the can gap rut thi1rc hin mt so nhirn vi dê ngän chn có hiu qua
tmnh trng hành ha, xãm hi trê em hin nay. Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn
dê nghj các LDLD tinh, thành phô, các CD ngành TW và tuong dixang, CD Tong
Cong ty trrc thuc TLD triên khai mt so hoat dng cap bach trong thi gian tâi
nhusau:
- Dy manh tuyên truyn cho doàn viên, CNVCLD là cha, mc, ngui chäm
soc tré em và các thành viên trong gia dInh dê cao trách nhim chärn sóc, nuôi
duông, giáo d%1c, bào v tInh mng, than the, nhân phârn, danhdir và bI mt d?ii
song riêng tu cüa tré em; to chüc các lap dào tao, tuyên truyên nâng cao kiên
th(rc, ki näng cn thiêt dê bào v tré em.
- Vn dng doàn viên, CNVCLD len an math me, kjp th&i phát hin,
thông tin, thông báo, to giác hãnh vi hành h, xâm hai tré em vài các ca quan, to
chirc nhu: chInh quyên dta phirong, cong an, hi bào v quyên tré em, tong dài
quôc giavêbào vtré em 111...
- Tang cuang phi hqp vâi các co quan, t chüc trin khai giám sat vic
thirc thi pháp luat ye bão v tré em, nhât là tai các dja bàn các khu cong nghip,
khu ché xuât có dông cOng nhãn lao dng, kiên quyêt to giác dôi vói các to chüc,
cá nhãn có hành vi bao che, ch3rn trê hoc khOng xx 1 các vçi hành ha, xâm hai
tré em vâi tinh than: "hay len tiêng va len an, dimg lang im trtthc nhrtng hanh vi
hanh hg, xám hgi tré em ".
- Chi dao các cp cong doàn 1ng ghép ni dung phOng ngüa, ngn chn
hiu qua các hãnh vi xâm hai tré em, bao 1iic gia dInh, bao 1irc hçc duang trong
xây d%rng các chuong trInh, ké hoach boat dng cong tác nàm cüa ngành, dja
phuong, don vi; tao môi tru&ng song lành math, an toàn cho tré em, gop phân
giüp các em phát triên toàn din cã the chat ln tinh than, ginp cha mc các em yen
tam cong tác, lao dng san xuât.

Trên day là mt s hot dng các cp cong doàn cn trin khai nhim thrc
hin có hiu qua cOng tác phông ngra tInh trng hành h, xâm hi trê em trong
NVCLD, de nghj các don vj nghiêm tue triên khai, thrc hin và báo cáo két qua
ye TLD dê theo dOi, tp hqp thông tin và kjp thai diêu chinh cOng tác chi do cho
phü hqp4—
No'i nhçin:
- Nhu trên (d T/hin);
- Thu?mg trTc DCT (de b/c);
-Lm:VT,NC.
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