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V/v tăng cường các giải pháp bảo
đảm thực hiện quyền trẻ em và
bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 633/UBND-KGVX ngày 16 tháng 6 năm 2020 của
UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và
bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện,
thành phố:
Tăng cường truyền thông, giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi
trong Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển (16-23/10);
Tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ
Nuôi con bằng sữa mẹ (1-7/8), tuyên truyền lợi ích của sữa mẹ, khuyến khích
nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú sớm, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho bú
kéo dài đến 24 tháng tuổi…
Tổ chức truyền thông nhóm và thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ mang
thai, phụ nữ cho con bú, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị
suy dinh dưỡng (đặc biệt là thể thấp còi);
Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế
về xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ
chức hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống các dịch bệnh mùa hè…
2. Các cơ sở khám, chữa bệnh:
Đảm bảo điều kiện và cơ sở vật chất có chất lượng phục vụ công tác khám
bệnh, phát hiện bệnh, chữa bệnh cấp cứu và vận chuyển bệnh cấp cứu, cung cấp
đủ thuốc có chất lượng cho việc phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em.
Tổ chức tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe trị liệu tâm lý cho
trẻ em bị tai nạn, thương tích, bị bạo lực, xâm hại; tăng cường các hoạt động
nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn thương tích
cho trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan trong mùa hè…
Trong quá trình tiếp nhận, tư vấn và điều trị, lưu ý việc đảm bảo tính riêng
tư, kín đáo, bí mật thông tin của khách hàng. Đồng thời, phối hợp tốt với các
đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.
3.Trung tâm Giám định pháp y: ưu tiên và hỗ trợ khám, giám định đối
với trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, phối hợp

tốt với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giải quyết vụ việc theo thẩm
quyền.
Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội
dung nêu trên./.
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