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KÉ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội “v ề tiếp tục tăng cường
hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng,
chống xâm hại trẻ em” tại Tòa án nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TANDTC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của
Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội “Ve tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực
hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tại Tòa án nhân dân.
Tòa án nhân dân tỉnh Scm La ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại Tòa án
nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La theo đúng yêu
cầu, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao.
-Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự xâm
hại trẻ em; bảo đảm các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội,
áp dụng hình phạt nghiêm minh với người phạm tội xâm hại trẻ em.
- Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và kỹ năng hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục,
nhất là đối với người dưới 18 tuổi cho các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi
giải quyết, xét xử các vụ án về xâm hại trẻ em.
- Bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử, nhất là
các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em có
vướng mắc qua tổng kết thực tiễn xét xử.
- Gắn thực hiện công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, đồng thời giáo dục, răn đe,
phòng ngừa chung.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016
của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ
Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
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chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày
10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Nghị
quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám
sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”;
Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục
tăng cuờng hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng,
cbonơ xâm hai trẻ em.
2 . Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày
20/9/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng
một số quy định tại Điều 141 về tội Hiếp dâm, Điều 142 về tội Hiếp dâm người
dưới 16 tuổi, Điều 143 về tội Cưỡng dâm, Điều 144 về tội Cưỡng dâm người từ
đủ 13 đến dưới 16 tuổi, Điều 145 về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ
tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Điều 146 về tội Dâm ô
đối với người dưới 16 tuối và Điều 147 về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào
mục đích khiêu dâm đế đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong quá trình
xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.
3 . Tòa án nhân dân hai cấp cần phối họp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành
tố tụng cùng cấp để đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là
xâm hại tình dục trẻ em, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, áp dụng
hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tính chất đê
hèn, phạm tội với các nạn nhân còn quá nhỏ,... kiến nghị khởi tố để yêu cầu điều
tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới; đảm bảo tỷ lệ giải quyết, xét
xử các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của nạn nhân là ưẻ em trong quá trình giải quyết vụ án.
4 . Chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và việc chưa thành lập
được Tòa gia đình và người chưa thành niên để thực hiện đạt kết quả cao nhất
chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Thông tư số 02/2018/TTTANDTC ngày 21/9/2019 quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người
tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và
người chưa thành niên; Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 quy
định về phòng xử án và các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật có liên quan.
5 . Chủ động phối họp với các cơ quan truyền thông tại địa phương để đưa
tin vê việc xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là các vụ án xâm hại tình dục
trẻ em đế tuyên truyền pháp luật cũng như thủ đoạn, phương thức, hậu quả nguy
hiếm của loại tội phạm này đế người dân nâng cao cảnh giác, nhận biết chính
xác dấu hiệu nếu trẻ em là nạn nhân của tội phạm này và tố giác tội phạm sớm
nhất khi có dấu hiệu xâm hại để tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng
có điều kiện xác định chính xác tội phạm, người phạm tội.
6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục
giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, trong đó có quy định về bảo vệ quyền và
lợi ích họp pháp, nhất là đảm bảo ổn định tâm lý, bảo vệ tối đa quyền nhân
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thân cho trẻ em và gia đình nạn nhân của loại tội phạm này để tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho gia đình nạn nhân, nạn nhân trong quá trình giải quyết vụ
án, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và các tội phạm xâm hại
tình dục trẻ em nói riêng.
r a . T ổ CHỨC TH ựC HIỆN
1. Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo các Tòa
chuyên trách và các Phòng trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ chức năng,
nhiệm vụ của đon vị chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
theo nội dung kế hoạch đề ra.
2. Giao Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng họp
tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị để báo cáo Chánh án Tòa
án nhân dân tỉnh theo chế độ quy định.
N ơi nhận:
-T òa án nhân dân tối cao;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Các đ/c Phó Chánh án TAND tỉnh;
- TAND các huyện, thành phố;
- Các Tòa, Phòng TAND tỉnh;
- Trang TTĐT TAND tỉnh;
- Lưu VT.
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