
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:             /UBND-VP
V/v xử lý nghiêm các hành vi 

hành hạ, xâm hại trẻ em

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày        tháng  01  năm 2022

Kính gửi:  
                  - Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh; Văn hóa, Thể thao
                    và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và
                    Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Báo Hải Dương; 
                    MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;
                    Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
                    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
                  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều 
tin, bài phản ánh vụ việc cháu bé 08 tuổi, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh bị hành hạ dẫn tới tử vong gây bức xúc dư luận và thực 
hiện Văn bản số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về 
việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao 
động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; 
Báo Hải Dương; MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại các Mục 1, 2, 3, 4, 5 của Văn bản 
nêu trên (đính gửi kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến để các cơ quan liên quan và các địa phương 
trong tỉnh biết, thực hiện ngay./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;  
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC-KSTTHC, Quảng (15b) 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 Trương Văn Hơn
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