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Hà Tĩnh, ngày  10  tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý 

đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau 

đây gọi là Quy trình) kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND  ngày 01/3/2022 

(Quyết định gửi kèm theo); 

 Để phối hợp thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc phối hợp hỗ 

trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa 

bàn tỉnh; Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Các bệnh viện, trung tâm y tế, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa: 

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phổ biến, triển khai thực hiện và 

đảm bảo công tác phối hợp với các đơn vị liên quan khi được yêu cầu. Giao 

nhiệm vụ cho bộ phận liên quan nghiên cứu kỹ nội dung của Quy trình, nhất là 

nhiệm vụ đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em và thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong trường hợp trường hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 6 của Quy trình; 

2. Các bệnh viện, trung tâm y tế:   

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ưu tiên tiếp nhận khám, điều 

trị đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; thực hiện tư vấn, tham vấn 

nhằm giúp ổn định tâm lý cho trẻ em và gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho trẻ em; phát huy vai trò công tác xã hội trong bệnh viện để hỗ trợ, giúp 

đỡ, tư vấn đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tùy từng trường 

hợp cụ thể, bệnh viện hoặc cơ sở y tế (Trạm Y tế cấp xã  hoặc phòng khám) có 

trách nhiệm cấp Giấy giới thiệu, cử người đưa trẻ em đi khám giám định. Cung 

cấp thông tin về kết quả khám, điều trị ban đầu của trẻ em cho UBND cấp xã (cơ 

quan cấp Giấy giới thiệu). Có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ 

quan Cảnh sát điều tra khi có yêu cầu. 
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3. Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh phối hợp với các bệnh viện, 

cơ sở y tế trong việc khám lấy y chứng (“lấy dấu vết”, “ADN”) và lưu giữ chứng 

cứ tổn hại của trẻ em phục vụ việc giám định theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có 

trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan Cảnh sát điều tra khi có 

yêu cầu. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở LĐ-TB&XH (để biết); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Chi cục Dân số - KHHGĐ; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Đường Công Lự  
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