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BÁO CÁO 

Tình hình bố trí, sử dụng kinh phí cho công tác  

phòng, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến 30/6/2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 1654/STC-HCSN ngày 19/8/2019 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình bố trí, sử dụng kinh phí cho công 

tác phòng, chống xâm hại trẻ em, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình bố 

trí, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến 

30/6/2019 như sau: 

          1. Về tình hình ban hành văn bản: 

UBND huyện đã ban hành các các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền lồng ghép về Luật Trẻ em và các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chế độ chính sách 

liên quan đến trẻ em, tổ chức tuyên truyền  tại các buổi họp thôn, khu phố để 

đông đảo người dân được biết và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác kiểm tra 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

          2. Về việc bố trí, sử dụng ngân sách nhà nước:  

          Kinh phí đã bố trí cho cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước cho   

phòng, chống  xâm  hại trẻ em từ năm 2015 đến 30/6/2019: Không có phát sinh 

         3. Về việc huy động, sử dụng các nguồn khác:  

         Kinh phí huy động ( vốn vay; viện trợ; huy động từ các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước; nguồn huy động hợp pháp khác) từ năm 2015 đến 

30/6/2019:  Không có phát sinh 

Trên đây là Báo cáo tình hình bố trí, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, 

chống  xâm hại trẻ em từ  năm 2015 đến 30/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập./. 
  

Nơi nhận:                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 
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