
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 
 

 

 

V/v hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ,  
can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ 
bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB 

trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 

Trà Vinh, ngày        tháng       năm  2021 

 

 
Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  

                                      các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 472/TE-BVTE ngày 27/9/2021 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ 

em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB 
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

Để tiếp tục duy trì hiệu quả việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo 
quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định 

một số điều của Luật Trẻ em, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn quy trình hỗ trợ, 

can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em 
có HCĐB trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (Đính kèm Hướng dẫn quy trình hỗ 
trợ, can thiệp của Cục Trẻ em). 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, 

điện thoại 02943.862471) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, phòng BTXH - TE&BĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Tô Thị Thu Hồng 
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