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S 254 - CV/BTGTU TP. Yen Bái, ngày 04 tháng 11 näm 2022 

KInh gi'ri: - Các chi, dàng b trrc thuc, 
- MTTQ và các to chüc chInh trj - xä hi thành phô, 
- Phong Van hóa - Thông tin thành phô, 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, 
- Bàn tin Dàng b thành phô, 
- Trang Thong tin diçn ttx thanh pho. 

Bao !irc gia dInh, bao  hrc tré emvà xarn hai  tinh dic & tré em là vn 
nan cua xa hi, gay nhuc nhoi cho nhan loal, de lai  nhieu h.0 qua nghiem 
tr9flg. 

A A P • A A F'. Nham nang cao nhan th.rc cua ngi.roi dan trong viçc phong, chong bao 
1rc gia dInh, bao  hrc tré em và xâm hi tinh dic tré em. Ban Tuyên giáo 
Thành üy phi hçip vôi Phông Lao dng thuang binh và xa hi thành ph, 
Phông Van hóa - Thông tin thành phé biên tp tài lieu tuyên truyn "Mt s 
vn d v b3o Iirc gia dlnh, tré em và xâm hi tlnh diic trê em". 

(Gi'ti kern tài lieu tuyên truyn) 

D nghj các chi, dàng b trrc thuc, Ca quan, dan vj trin khai tuyên 
truyn sâu rng bang hInh thirc phü hçip tâi can b, dàng viên va các t.ng 
lâp Nhân dan thành phô./. 

Nai nhân: 
- Nhii kinh gü'i, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Thithng trrc Thânh Uy, 
- Trung tam ChInh trj TP, 
- Báo cáo viên Thãnh üy, 
- Lixu BTGTU. 

TRIXONG BAN 



BE CIJ€1NG TIJYEN TRIJYIN 
"Mt s vn d v b3o lirc gia dinh, tré em và xâm hi tlnh diic tré em" 

(Kern theo Cong v so' 254 - C V/BTGT(/ ngày 04/11/2022 cia Ban Tuyên giáo Thành iy) 

I. BiO LVC  GIA BINII 
1. Nhn din bo hrc gia dInh 
- Bao lrc v th cht: là hânh vi nguçc dãi, dánh dp thãnh viên gia dInh, lam tn 

thixong tâi sue khöe, tmnh mng cüa h9. 
- Bao krc vtinhth.n: là nhUng Rn fbi, thai d, hanh vi lam ton thuong tói danh 

d, nhan pham, tam ly cua thanh vien gia dmh. 
- B.o lirc v kinh t: là hành vi xm phim tói các quyn lçii v kinh t cia thành 

viên gia dInh (quyn s& httu tài san, quyn tir do lao dng...). 
- Bao lirc v tInh die: là t.t cà the hanh vi mang tinh chat cuàng ép trong cac 

quan h tInh dçic giüa các thành viên gia dInh, ké cà vic cuàng ép sinh con. Bao  lirc 
ye tinh dçic là van dê khá té nhj, ngizôi ta thung hay giâu nhung no xày ra khá nhiêu 
và gay h.0 qua lam do vä gia dinh. 

2. Bôi ttrçrng bo ly'c và bj bo 1irc: Bao  1irc gita vçi, chng vài nhau; bao  1irc 
gitta cha mçvà con cái; bao  hrc giüa các thành viên khác trong gia dInh. 

3. Biêu hin cüa bo hc gia dlnh 
- Hành ha,  ngi.rcc dãi, dánh dp ho.c hãnh vi cO khác xam hai  den sure khoê, 

tInh mng; 
- Lang ma ho.c hành vi c khác xüc phm danh dir, nhân phm; 
- Co l.p, xua dui hoc gay áp lirc thiibng xuyên ye thm 1 gay hu qua nghiêm 

1r9ng; 
- Ngan can vic thirc hin quyên, nglffa vii trong quan h gia dinh gitta ông, bà va 

cháu; giüa cha, mvà con; gita vçi và chng; gii:ta anh, cM, em vói nhau; 
- Ci.rOng ép quan h tI.nh diic; 
-CuOng ép tao hôn; cuOng ép kt hôn, ly hon ho.c can 1r6 hon nhan tr nguyen, 

tien bo; 
- Chim doat,  hu hoai, d.p phá hoc có hành vi kháe c lam hix hông tài san 

riêng cUa thành viên khác trong gia dInh hoc tài san chung cüa các thành viên gia 
dInh; 

- CuOiig ép thành viên gia dInh lao dng qua sue, dóng gop tài chInh qua khà näng 
cUa h9; kiêm soát thu nhp cüa thành viên gia dInh nham tao  ra tInh trng ph thuc 
ye tai chInh; 

- Co hanh vi trái pháp luat  buc thãnh viên gia dInh ra khbi ch a. 
4. Nguyen tc phông, chng bto hrc gia dinh: Kt hcip và thirc hin dng b 

cac bin pháp phông, chông bao  Iixc gia dInh, lay phông ngra là chInh, chü tr9ng cOng 
tác tuyén truyên, giáo diic ye gia dInh, tir van, hoà giâi phü hçp vâi truyên thông van 
hoá, phong tac, t.p quán tot dçp cña dn tc Vit Nam. 
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5. Quyn cüa nan nhân bo 1rc gia dmnh: (1)Yêu cu Co quan, to churc, ngithi 
có thm quyn bão v src khöe, tInh mng, nhnphm, quyên và igi Ich hçip pháp 
khác cUa mInh; (2) Yêu cu Co quan, nguO'i có thâm quyên áp diing bin pháp ngn 
chn, báo v, cm tiêp xüc theo quy djnh; (3) Duçiccung cap djchvi y tê, tix van tam 
ly, phap luat; (4) Dugc bo tn noi tim lath, &rçic giu bi mt ye noi tim lath va thong 
tin khác theo quy djnh; (5) Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp lu.t. 

6. Nghia vi cüa nn nhân bo li1rc ga dInh: Cungcp thông tin lien quan dn 
bao 1irc gia dinh cho co quan, to chuc, nguai co tham quyen khi co yeu cau. 

7. Nghia vi,i cüangtrôi có hành vi bto hrc gia dInh: (1) Ton trçng sir can thip 
hçxp pháp cüa cong dông; chãm drt ngay hnh vi bao  l%rc; (2) Chap hãnh quyêt dnh 
cua co quan, to chirc có tham quyên; (3) KIp thôi dua nn nhân di cap cu,diêufrj; 
cham Soc fl?  nhan b.o 1rc gia dmh, tnt trl.rong hçip nn than ttx choi (4) Boi thuong 
thit hi cho nn nhãn bao  1rc gia dlnh khi có yêu câu và theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

8. Xi.r 1 vi phm pháp 14t v Phông, chng bo lire gia dInh: 
- Ngui có hãnh vi vi phm pháp 1ut v phông, chng bao  1irc gia dInh tuST theo 

tInh chat, mirc d vi ph?m ma bj xir 1' vi phm hành chInh, xir 1 k luQtt ho.c bj truy 
c.iru trách nhim hmnh sr; nêu gay thit h.i thi phái bôi thu6ng theo quy djnh cüa pháp 
luât. 

- Can b, cong chirc, viên chirc, nguài thuc 1%rc krcng vu trang nhan dan có hãnh 
vi bao  lirc gia dInh nêu bj xcr ly"  vi ph?m hành chmnh thI bj thông bao cho ngiri dng 
dau Co quan, to chuc, don v co tham quyen quan ly ngiroi do de giao dtic. 

- ChInh phü quy djnh ci th các hãnh vi vi ph?m hnh chInh v phông, chng b.o 
1?c gia dmnh, hInh thirc xir phat, bin pháp khäc phic h.0 qua dôi vói ngiiñ Co hành vi 
vi pham phap luat  ye phong, chong bo hrc gia dmh. 

Nhu vy, ngu'ii có hãnh vi vi phm pháp lut v phOng, chng bao  lrc gia dInh 
có the bj xir l bang các bin pháp khác nhau, cii the: Xü l kb" lust; xir l hành chInh; 
xir 1 theo pháp lut dan sr; xir 12 theo pháp lust hinh sir. 

II. BkO LIJ'C TRE EM 
1. Các hành vi bao lire d6i vOi tré em 
- Lang nhic, chüi mng, xüc phm nhãn phm, danh dir, Co 1p, xua dui ho.c 

A F 9 A A A F A A A A 9 gay ap 1irc thuong xuyen ye tam ly, gay ton thuong ye tmh than, anh huong den si7r 
phát triên cüa tré. 

9 9 . A F 9 A P P A P 9 - Hanh hi, ngisçic dai, danh d.p hoac Co hanh vi co y khac xam hai  den suc khoe, 
tInh ming cüa tré em. 

- Di xir ti t, bt nhjn an, nhjn uông, b.t chiu ret, mc rách, không cho ho.c h?n 
chê v sinh Ca nhãn, bat lam nhUng vic tnái dao  dirc xâ hi. 

- Cuorig ép lao dng qua sirc, qua thOi gian quy djnh, lam Cong vic nng nhçc, 
nguy hiêm hoc tiêp xüc vth chat dc hai  và nhüng cong vic trong các co si kinh 
doanh djch vçi và. d bj 1çi diing hot dng mti dam. 

- Dê tré chirng kién bto 1irc gia dInh, h9c duing 
2. Hâu qua cüa hành vi bo hrc: 
- V th cht: EDau drn, thucing tIch, ành hu&ng x.0 dn phát trin Co th. 
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- V tn tue: Hçc hành giãm süt, chm phát tnin tn tue. 
- V hnh vi: Thii dting, ng.i giao tip, ri lo?n  hành vi, hung hng, cu xr bao 1irc 

vói nguói khác 
- V thm l: M.c cam, tçr ti, mt lông tin, thia, né tránh, gay rôi nhiêu tam i. 
- Lam xói mon dao  dirc gia dInh và xã hi, gay b.t on hoc tan vc gia dInh, anh 

hithng x.0 dn tr.t tçr, an toân cUa cong dông và xã hi. 
3. Môt s6 du hiêu hoác biu hiên ella tré em bj bo lçrc 
- Trên ca th: Vt thãm tim, tr.y xuóc; vt thuong xut hin i nhüng ch thuing 

khó có thuo'ng tIch khi bj ngã; vet thuong dang len da non, vet sço, vêttrây xiêt; vet 
bOng do thuôc là hoc ban là, nu6c sôi, xuât hin nhiêu chô trên co the; vet gay, và 
rn xuang... 

- V tam l, thai d và hành vi: Tré sv hãi, hoäng 1on, né tránh tiêp xUc, có hãnh 
vi ttr hug' hoai  minh, kt qua h9c tp süt kern. 

4. Thông báo hoc t giác dc tnrô'ng hçrp tré em bj bo hjc 
- Vi krong tam và frách nhim bào v fre em, mpi cá nhân, gia dinh, tré em và 

cong dng hay thông báo, t giác cho ngi.r&i/ca quan có frách nhim nu nghi ng, phát 
hin, chrng kiên trithng hçp tré em bj bio lirc. 

- Can thông báo, to giác kjp thOi, trung thirc, chInh xác các thông tin có lien quan 
den tré em bj bao  lixc và dôi tirclng Co hành vi b,o krc tré em. 

- Không to giác sal sir th.t ye tri1ng hçp tré em bj bao  1irc dê lam hi ngix&i khác. 
rn XAM HAl TiNil DIJC TRE EM 
1. The nào là xâm hi tlnh diic tré em: Là si'r dung tré em d thoà man thu c.0 

tinh dc cUa ngui lan hon. Xãm hi tinh diic tré em bao gôm lm diing tInh diic tré 
em và bóc lot tInh due tré em. 

2. IMi ttrçrng xâm hi 
- Nguii quen than thiêt: ông, bô duçing, chü, bác, anh em, hang xóm..... 
- Ngithi không quen biêt. 
- Thãnh ph.n: nam, nU' mi lüa tui. 
3. Các mfrc do xâm hal tinh due 
- Dng ch?m, s mó vào co the hay nhftng vllng nh.y cam 
- Phô tnxang lam thOa man. 
-Quanhé. 
- Bj xam hi tinh diic nghiêm tr9ng. 
4. Dâu hiu tré bj xâm hi tmnh diic 
- Thai d sç set, ngucng ngüng mi khi giáp mt d& tucYng. 
- Hay bj giit mInh. 
- Thoáng vui, thoáng buèn. 
- Khóc lóc, gp ác mng. 
- Tré song thu minh lai,  không mun ra ngoài, không mun trô chuyn vó'i mci 

ngu?i... 
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- Nu bj xm hai  tInh dc nghiêm tr9ng, trê có th bj sôc, có nhUrtg vet cào, bm 
tIm, ving kIn bj sling, chãy máu, hay có djch nhây. 

5. Tác hti cüa vic xâm hai tInh due 
- Lam tn hai  nghiêm trong dn tinh th.n, thm 12 si'rc khoê cUa tré. 
- Gay hoang mang, 10 lang cho gia dinh va xa h9i. 
- Lam ânh huO'ng dn ttxang lai cüa tré em, cUa dn tc. 
- L gia tang t nn mi dam, t nn buôn ban phii ntt, tang sir lay nhim 

HP//AIDS và các bnh lay qua duông tInh dçtc. 
- Gay ãnh hithng x.0 dn thu.n phong m5 tiic và truyn thng dao  dirc tot dçp 

eCia nhan dan ta. 
. * 6. Cac quy tac phong chong nguy co' b1 xam hi 

- Không di mt mlnh a noi ti tam, vng ye. 

- Không trong phông kIn mt minh vài ngtxai l. Nêu do là ngithi quen cüa gia 
dInh thi cira phông phãi luôn dugc ma. 

A A A A ' A - Khong nh?n tien, qua ho.c nhmn sir giup dci dac  biçt cua nguo'i khac ma khong 
rO1do. 

A ,. -, -, 7 - Khong di nhci xe ngucii la ho?.e six ditng an uong cua ngisoi 1. dixa. 
- Không d cho nguôi 1 dn g.n dn mi.'rc h9 có th chm tay vào nguai minh. 
- Không d nguai 'a  vao nhà, nht là khi trong nhà chi có mt mInh. 
- Không nói chuyn din th9ai vói nguai 

la khi dang r nhà mt minh. 
: Không cho ai Co quyn tày tin dng chm, sa mó vào ch kin ciia cci th hoc 

bat ky hanh dung tho lo nao vm cac em. 
- Không an m.c h& hang, không gan gui qua müc vth ngixäi 1?,  kê ca nhftng ngtiôi 

than h9 hang (trir Bô mc, ông Ba, anh chj em rut cüa minh). 
- Tin vào linh tmnh cña ban than khi thy diu gI khOng binh thir?rng cn cãnh giac 

và chü dng nghT each phông tránh d thoát ra khOi tinh hu&ig do. 
7. Phông tránh các nguy co'bj xâm hi tInh dic 
- Nhn dng nhung hành vi xâu nhir: ep tré uOng bia, ruçxu, hUt thuôc, sO mó, vuôt 

ye b phn sinhdiic cUa tré, rü trê vào chô tôi:..
A - Khong noi chuyçn you ngticn 1?,  nen gia vci nhix khong nghe thay va dii nhanh 

sang ncii khác khi nguai l. bat chuyn. 
- Cothê noi dôi dê thoat khoi nguy hrn

A A - Kien quyet phan doi, Co the la het, keu khoc, can va keu cixu hoac  tim each die 
chy tói noi dông nguai. 

A A A A - A A - G9i den so then thoi cua cha mc, ngixcli than hoac  then tho khan cap nhi.r 111, 
115, 113... 

8. Nhu'ng bin pháp giUp các em tránh nguy co' bj dng chim không an toàn, 
bi xâm hai 

- Bô mc Bat dâu trô chuyn v gió'i tInh khi tré 2 tui. Hay cho Ire bitt rAng, cci 
the tré thuc ye chmnh be. Không ai có quyên lam bat cir diêu gi vd cci th be ma khin 
be khó chju. Nêu ai cô tInh, tré can biét nói "Không". 
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- Khi tm cho tré, hay nói cho tré bitt r.ng, không mt ai có th dtrqc nhIn hay 
ch?m vào vi'lng kIn cüa con, trir mtt so ngui nhu bác si, y tá hay bô ho.c mc. Tuy 
nhiên, bác sly tá cnphãi m.c dông phiic và dang trong gi? khám chUa bnh, phài giâi 
thich duqc cho con 1ah9 can ch?rn vao de lam gi va can co sir dong ycuacon. 

- Cha mc hay giai thich cho tre ye sij khac biçt gn.ra nhung bi mat  tot va xau. 
Nliung câu nhu "Day là bI m.t cüa riêng hai chü cháu mInh" thu&ng cüa nh&ng ké l?m 
dçing khiên tré COfl cam thây lo lang và sq không dam kê cho ai khác nghe. Nhüng bI 
m.t "tot" có the là mon qua hay büa tic. Nhffiig bI mt "xâu" là cái khiên con cam 
thây buôn, lo lang, so häi va con can fbi ra Hay noi var con khi nao be cam thy bun, 
lo lang, sq hai, be nen len tieng var nguoi be tm tuang, co the noi var bo mc, hay chi 
gái, cô giáo... 

- Di'rng ngay d.y. 
- NhIn thang vào ké djnh sam sO'. 
- LUi ra xa dü d không cho h9 vó'i tay drrqc dn mirth. 
- Nói to/hét to và kiên quyt: Không! Hay drng 

lai! 
Tôi không cho phép! Tôi 

không muon! Nêu không dmg la,  tôi se mach vâi mi ngt±i ... (Co th nh& di nhc 
igi). 

P 7.  

- Bó chay den chô an toàn nêu h9 tIm each sO' nan ho.c ôm âp mInh va kêu to câu 
ciru 5ir giüp do' cüa m9i nguO'i xung quanh. 

- Kê ngay vài cha mc ho.c nhüng nguO'i tin cay. Nêu nguO'i thir nh.t chtra tin loi 

em thI kê vO'i ngu&i thi'r hai, nêu nguOi thir hai chiia tin thi kê cho ngiiO'i thu ba,... cho 
A 7 7' 7. • 7 A A den luc Co fll1Oi tin va giup do. Cha mc, nguai lan trong gia dmh, thay co glao, bn 

b, tni sO' cong an gãn nhât,... hay bat cir ng.rOi nào ma các em tin tixO'ng là ngixOi các 
em can tim và nhO' h9 giüp do', bào v. 

- A 7 A - A P .7 ' A .7 .7 .7 - Neu em bl sam so, xam hai,  hay ke ngay var cha mc, nguui than va cung fllKYi 

lóndêncosO'ytêdêkhám. 
- Các em không nén phot ky, ch& bO, né tránh van d. 
9. Cách xu 1 khi bi xâm hai tmnh duc 
- Co gang gân gui con, khuyên khIch con cOi mO' tam trng. 

S 7 P A I A A #,., S 7.' F A 7.' A * 

- Tuy vao mirc dp cua moi quan hç gum cha mc va con cai, co the not chuyçn VOl 

con v sirvic da xãy ra O' mirc d ciii th nhât dj.nh. 
- KhOng dé cho con có cam giác phãi che giâu, thu mInh vào mt the glifri hoang 

mang cüa riêng mirth. 
A P A S A A - Dua tre di kham de xac d.nh mi.rc dç va dieu tn ton thixang thirc te. 

- Sir dirng các lieu pháp tarn l d chtta trj ch.n thucing tam l cho tré. 
*LwuJ : 

- KhOng lam m I và qua len mCrc di trm tr9ng cüa vic së khin cho tré xu h 
và ton thuong hon. 

- Không giâu diem mçi chuyn ma phãi tim cách vach  trn "yeu râu xanh" dé 
tránh gay hai  cho nhung tré em khác. 
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