
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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phòng, chống xâm hại tình dục. 
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Căn cứ Công văn số 3334/BYT-BM-TE ngày 13/06/2019 của Vụ Sức 

khỏe Bà mẹ - Trẻ em về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc 

hội về phòng, chống xâm hại tình dục. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một 

số nội dung như sau: 

1. Bệnh viện Sản nhi; Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

- Tuân thủ quy trình và hướng dẫn chuyên môn của Hướng dẫn quốc gia 

về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khi tiếp nhận các trường hợp trẻ 

em/trẻ vị thành niên bị bạo hành/xâm hại tình dục. 

- Ưu tiên và hỗ trợ khám, xử trí các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục 

nếu cần. Lưu ý việc đảm bảo tính riêng tư, kín đáo và bí mật thông tin khách hàng. 

- Tổ chức các lớp tập huấn tăng cường kiến thức, thực hành cho cán bộ y 

tế tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe bà mẹ trẻ em 

trong việc tiếp nhận/khám/sàng lọc/điều trị/chăm sóc/tư vấn/hỗ trợ cung cấp 

thông tin cần thiết và chuyển tiếp đến các cơ sở hỗ trợ tư vấn tâm lý/ tư vấn pháp 

luật và cơ quan pháp luật liên quan đối với các trường hợp trẻ em/trẻ vị thành 

niên bị xâm hại tình dục. 

- Giám sát hỗ trợ cán bộ y tế trực tiếp làm công việc liên quan đến phòng 

và xử lý trẻ em bị xâm hại. 

2. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo 

dục sức khỏe tỉnh: 

- Tăng cường triển khai công tác truyền thông cho cán bộ y tế các tuyến và 

người dân kiến thức về chăm sóc trẻ bị xâm hại tình dục; cung cấp thông tin về 

bạo hành/ xâm hại tình dục cho các khách hàng, đặc biệt chú trọng chăm sóc 

trẻ/vị thành niên/thành niên, lồng ghép trong truyền thông về sức khỏe sinh sản. 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh; 

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;   

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 



Nhằm giúp cho trẻ và gia đình trẻ, đề nghị các đơn vị giới thiệu, tuyên 

truyền Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để được hỗ trợ khi cần. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo Trung tâm Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản vào tháng 11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Vụ Sức khỏe Bà 

mẹ - Trẻ em./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở LĐTBXH (Để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 
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