
    
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Đình Lập năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 376/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 10/3/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác trẻ 

em năm 2020, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường nâng cao nhận th ức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em chú trọng thực hiện quyền trẻ em. 

2. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 02/3/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Đình Lập. 

3. Quan tâm nguồn lực dành cho trẻ em nhằm làm giảm nguy cơ trẻ em 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được trợ 

giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. 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 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em và các chế tài xử 

lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật 

hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực gia đình... 

Đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông tư vấn kỹ năng làm cha mẹ , 

kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt là kỹ năng phòng chống xâm hại 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 trẻ 

em 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 đường dây nóng của sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội: 0205.3719.996; 0366.194.888 để tiếp nhận thông tin 

liên quan đến các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

 Các cấp Ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tăng cường ban 

hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về  công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Quan tâm nguồn 
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lực thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em; phát huy vai trò, 

nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. 

2. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay 

bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Tổ chức các Câu lạc bộ quyền 

tham gia của trẻ em, mô hình Hội đồng trẻ em. Tổ chức diễn đàn trẻ em và lấy 

ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách, chương trình, đề án kế 

hoạch về trẻ em của địa phương. Tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi, Tết Trung 

thu để mọi trẻ em được vui Tết an toàn, lành mạnh. Nhân rộng kinh nghiệm, 

khuyến khích, biểu dương những điển hình, những sáng kiến tốt trong bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em. 

3. Tổ chức tâp̣ huấn nâng cao năng lực , kiến thức, kỹ năng thực hiện 

quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, 

đặc biệt là cấp xã và cộng tác viên trẻ em cấp thôn. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ 

đạo, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã , người làm công tác trẻ em , cộng 

tác viên làm công tác trẻ em. 

4. Duy trì các mô hình đang được triển khai tại địa phương. Tăng cường 

vận động nguồn lực để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tham 

gia hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc 

biệt khó khăn (xã vùng III); Thực hiện tốt trách nhiệm giám sát, phản biện xã 

hội về thực hiện quyền trẻ em và phong trào “ Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo 

vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

đến từng địa bàn dân cư, gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, thực hiện 

quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù 

hợp với trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh. 

5. Tổ chức đánh giá , tổng kết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chương 

trình, kế hoac̣h về trẻ em giai đoạn 2016-2020 đa ̃đươc̣ UBND tỉnh phê duyêṭ. 

6. Nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, tích cực chỉ đạo, phối hợp giải 

quyết khi xảy ra vụ việc bạo lực, bạo hành, xâm hại tình dục. Phối hợp, xử lý 

thông tin kịp thời giữa địa phương với Tổng đài 111 và đường dây nóng của sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ 

việc bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em, trẻ em bị tai nạn thương tích. Xác định 

rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu trong việc chẫm trễ , thực hiện 

không đầy đủ tránh nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. 

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo thẩm quyền đối với các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong thực hiện trách nhiệm, các biện pháp bảo đảm môi trường 

sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em. 

8. Cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có 

nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn 

thương tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em tại địa phương. Thu thập, tổng hợp 

thông tin kết quả chỉ số thực hiện quyền trẻ em để đảm bảo đánh giá, xếp hạng 

địa phương về thực hiện quyền trẻ em chính xác, khách quan. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nội dung của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn 

huyện. 

- Lập dự toán, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu nguồn kinh phí địa 

phương đối ứng để thực hiện kế hoạch. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả hoạt 

động và báo cáo đột xuất những vấn đề, vụ việc nổi cộm có liên quan đến bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em về UBND huyện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống để 

nâng cao nhận thức, hành vi trong giáo viên và học sinh; lồng ghép các nội dung 

của kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động 

ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của 

trẻ; xây dựng trường học an toànlành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

đường. Tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của học sinh, tạo điều kiện để 

học sinh được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về quyền  và lợi ích chính đáng của 

học sinh trong môi trường giáo dục. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn gia đình thực hiện quyền của trẻ em, tạo 

điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những vấn đề của 

gia đình liên quan đến trẻ em. 

4. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, buôn bán trẻ em; Xử 

lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm đến trẻ em. Phối hợp tuyên truyền an 

toàn giao thông đường bộ cho học sinh các cấp. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện 

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền về 

pháp luât, thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; đưa tin, bài về hoạt động liên 

quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện, Tổng 

đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và đường dây nóng của sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 0205.3719.996; 0366.194.888 về tiếp nhận 

thông tin liên quan đến các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục 

trẻ em năm 2020, lồng ghép việc thực hiện mục tiêu công tác trẻ em với chương 
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trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo trẻ em 

và cán bộ phụ trách công tác trẻ em cấp thôn;  

Thực hiện tốt công tác thu thập, cập nhập thông tin trẻ em vào sổ theo dõi trẻ 

em trong gia đình và phần mềm theo quy định. 

7. Đề nghị UBMT Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên: Phối hợp 

với các ngành, tổ chức liên quan thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã 

hội, chung tay giải quyết những vấn đề về trẻ em. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện 

năm 2020 của UBND huyện Đình Lập. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện, đột xuất báo cáo các vấn đề phát sinh và định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện chương trình, kế hoạch về UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc (Cơ quan thường trực) trước ngày 10/5 đối với báo cáo 6 

tháng và 10/11 đối với báo cáo năm (Có mẫu báo cáo và biểu báo cáo kèm theo 

gửi qua iOffice) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Lao động - TBXH; 

- TT Huyện ủy;                  b/c 

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH-DT, GD&ĐT; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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