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BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và
phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 695/CSHS ngày
26/10/2021 của Phòng Cản sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam về báo cáo tình
hình, kết quả thực hiện phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội
phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Sở Thông tin và truyền
thông báo cáo kết quả công tác tuyên truyền như sau:
I. Kết quả triển khai thực hiện
1. Công tác tham mưu chỉ đạo
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của
tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh
– Truyền hình/Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phòng, chống
tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan
đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở.
2. Công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa
Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử
tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình/Truyền thông
các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, sản xuất các chương trình phát thanh,
truyền hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và
người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán
người.
- Triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin
và truyền thông trên địa bàn thông qua hình thức họp báo, giao ban định kỳ các cơ
quan thông tấn báo chí để triển khai, đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan
Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử tuyên truyền triển khai thực công tác chăm sóc,
bảo vệ trẻ em, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phòng, chống tội phạm xâm hại
trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18
tuổi.
- Các kênh thông tin, truyền thông; được bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời
sống riêng tư, bí mật cá nhân về thư tín, viễn thông và các hình thức trao đổi, lưu
giữ thông tin cá nhân. Tuyên truyền, hướng dẫn việc hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu
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nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin,
truyền thông theo quy định của pháp luật, phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng
thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em. Quảng bá thông tin khác dành riêng cho trẻ
em, có trẻ em tham gia, liên quan đến trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử và các phương tiện
thông tin khác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin
đại chúng thông qua các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề và lồng ghép các
thể loại, chương trình khác về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Vận động xã hội, tuyên
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
các Chỉ thị, Nghị quyết, các Chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; góp phần
tạo bước chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành,
đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng…
II. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục
Các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã chủ động hơn trong công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Một
số đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động tập huấn, tư vấn cộng đồng về
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chính quyền một số địa phương đã chủ
động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để
gắn vào hoạt động của các tổ chức này việc động viên nhân dân thi đua thực hiện
cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và cuộc
vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em,
không có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em.
Sự vào cuộc của các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em, tạo hiệu ứng xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị bạo lực,
xâm hại và các nguy cơ khác.
Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại
chúng, các cấp, các ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và
người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán
người. Các cơ quan thông tin đại chúng đã thực hiện tốt, kịp thời nhiệm vụ tuyên
truyền trong cộng đồng, người dân. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt
động tuyên truyền.
Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, việc thực hiện tuyên truyền vẫn còn
một số hạn chế như: kinh phí cho công tác tuyên truyền còn ít, chưa kịp thời nên
việc thực hiện tuyên truyền còn hạn chế, lượng tin, bài cho chuyên mục này chưa
phong phú. Công tác quản lý Nhà nước của ngành chức năng đối với các loại sản
phẩm thông tin, truyền thông, văn hóa như truyện, phim ảnh, internet, trò chơi trực
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tuyến có nội dung không lành mạnh còn thiếu chặt chẽ, chưa có biện pháp hữu
hiệu để ngăn chặn.
III. Kế hoạch tuyên truyền thời gian đến
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài, bản tin, trang thông tin điện tử của
các huyện, thành phố trong toàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông
về Luật Trẻ em, công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa
thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Đề
nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh duy trì các chuyên trang và tăng cường
thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là
ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện khó khăn được
tiếp cận các thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như kiến thức,
kỹ năng phòng ngừa tội phạm. Theo đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đấu
tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp
luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2021 – 2025.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền cơ bản
của trẻ em, chú trọng việc thực hiện quyền đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt. Kịp thời thông tin các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đồng thời quan tâm
biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm
xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực
gia đình, mua bán người. Đổi mới phương thức giáo dục tuyên truyền, tăng cường
nhận thức cho trẻ em trên môi trường mạng.
IV. Về góp ý dự thảo Chương trình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ
em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18
tuổi năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với nội dung dự thảo.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền báo cáo tình hình, kết
quả thực hiện phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi
phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
kính gửi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp.
Nơi nhận:
- Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam;
- GĐ, các PGĐ sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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