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Kính gửi:  
 

 

-  ác S :  ao  ộng – Thư ng binh v     hội  

Th ng tin v  Truy n th ng  

-   ng an t nh  

- U    các huyện, thị x , th nh phố  
 

 

Th c hiện   ng văn số 3284/ ĐT  H-TE ng y 25/8/202  c a  ộ  ao 

 ộng - Thư ng binh v     hội v  việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc 

lang thang xin ăn  văn b n gửi k m theo , U    t nh ch   ạo như sau: 

1. Giao S  Th ng tin v  Truy n th ng, S   ao  ộng – Thư ng binh v     

hội; U    các huyện, thị x , th nh phố: Tăng cường c ng tác truy n th ng 

nâng cao nhận thức, h nh  ộng trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, 

người cao tuổi kh ng n i nư ng t a, kh ng  ể tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép 

buộc lang thang xin ăn  

2. Giao S   ao  ộng – Thư ng binh v     hội ch  trì, phối hợp v i S    

tế v  các   n vị li n quan:  

- Tổ chức việc tiếp nhận các tin báo, tố giác v  chuyển các trường hợp trẻ 

em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn kh ng có n i cư trú ổn 

 ịnh v o các khu cách ly phòng dịch  OVI -19; phối hợp kiểm tra, l m rõ tình 

hình sức khỏe c a  ối tượng, b o   m chắc chắn kh ng nhiễm SARS-CoV-2 thì 

chuyển v  c  s  trợ giúp x  hội  Trường hợp  ối tượng nhiễm SARS-CoV-2 thì 

phối hợp ngay v i c  s  y tế tại  ịa phư ng  ể th c hiện các biện pháp cách ly 

v   i u trị theo quy  ịnh   

- Xác minh nhân thân, ho n c nh c a  ối tượng  ể  ưa  ối tượng tr  v  

gia  ình, cộng  ồng  phối hợp chặt chẽ v i chính quy n  ịa phư ng n i  ối 

tượng cư trú  ể th c hiện chính sách trợ giúp x  hội phù hợp  y u cầu gia  ình, 

người thân có cam kết kh ng  ể tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, 

người cao tuổi lang thang xin ăn tr n  ường phố, n i c ng cộng  

3.   ng an t nh, S   ao  ộng - Thư ng binh v     hội căn cứ theo chức 

năng nhiệm vụ  ược giao  ể phối hợp v i các c  quan chức năng tiến h nh ngay 

việc kiểm tra, xác minh v  xử lý nghi m các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, 
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m i gi i, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang 

xin ăn  Th c hiện nghi m các ch   ạo c a Th  tư ng  hính ph  v  b o vệ trẻ 

em, b o   m quy n c a các  ối tượng yếu thế v  pháp luật v  trợ giúp x  hội  

Tham mưu, xử lý trách nhiệm người  ứng  ầu c  quan, tổ chức, chính quy n  ịa 

phư ng khi  ể tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn hoặc kh ng hỗ trợ, can 

thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy n trẻ em, người khuyết tật v  

người cao tuổi  Kịp thời xử lý vi phạm h nh chính hoặc chuyển hồ s  vụ việc có 

dấu hiệu vi phạm hình s  t i các c  quan chức năng  ể xử lý nghiêm theo quy 

 ịnh c a pháp luật   

 hận  ược   ng văn này, các   n vị triển khai th c hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-  hư tr n  

-  T, P T U    t nh; 

-  VP, P VP U    t nh; 

- Phòng NC; 

-  ưu: VT, KGV    g-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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