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Số:
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V/v triển khai công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trên cơ sở Công văn số 249/SLĐTTBXH-TE ngày 09/3/2022 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện
công tác trẻ em năm 2022; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của UBND huyện về công
tác trẻ em như:
- Các Kế hoạch: số 63/KH-UBND ngày 28/3/2020 về thực hiện Đề án hỗ
trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng
đồng giai đoạn 2019-2025; số 64/KH-UBND ngày 28/3/2019 về thực hiện Đề án
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình
và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện.
- Công văn số 1025/UBND-LĐTBXH ngày 10/9/2020 về việc triển khai
thực hiện quy định về tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định
số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai có hiệu
quả các chương trình, kế hoạch mới cho giai đoạn 2021 – 2030.
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ
em. Giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động
phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương
tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền
trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt các quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số
56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều
của Luật Trẻ em. Tư vấn, hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng
trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống tai
nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Truyền thông, quảng bá rộng rãi
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và Trung tâm Công tác xã
hội tỉnh (số điện thoại: 0257.3890.000) đến từng gia đình, lớp học, cộng đồng dân
cư và trẻ em.
4. Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực
hiện công tác trẻ em tại địa phương. Ưu tiên bố trí công việc hợp lý, tiếp tục duy
trì mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại các thôn, khu phố. Nâng cao năng
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lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo
vệ trẻ em cấp xã, thôn, khu phố.
5. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí để triển khai các chương
trình, đề án, kế hoạch, mô hình về trẻ em; bảo đảm duy trì các mô hình đã được
triển khai tại địa phương do ngân sách trung ương và các tổ chức quốc tế hỗ trợ.
Đặt biệt là trong hoàn cảnh của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
6. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác trẻ em giữa
các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát
hiện, hổ trợ, can thiệp các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
7. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay
bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
8. Thực hiện đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo đúng quy định
tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
9. Duy trì, phát triển cơ sở, dữ liệu về trẻ em. Thu thập thông tin, thống kê
tình hình trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích. Thực
hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em và chế độ báo cáo được
giao tại các chương trình, kế hoạch về trẻ em. Thường xuyên cập nhật thông tin
trẻ em vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em ở trung ương và địa phương.
10. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em: Các cơ quan, đơn vị, các
hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được
giao báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho UBND
huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội): báo cáo 6 tháng trước
ngày 10/5/2022, báo cáo năm trước ngày 05/11/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Lao động – TBXH;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;
- Lưu: VT. P. LĐTBXH.
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