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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn
huyện Văn Quan năm 2021
Thực Kế hoạch số 27/KH-SLĐTBXH ngày 04/3/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm
2021. UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ
em trên địa bàn huyện năm 2021, với các nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
- 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình
thức như: được hưởng trợ cấp xã hội; được trợ giúp về khám chữa bệnh, chỉnh hình
phục hồi chức năng; được hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ
trẻ em; được hưởng các hình thức trợ giúp khác.
- 100% trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được hỗ trợ, quản lý can thiệp kịp
thời; đảm bảo trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các
biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời.
- 40% hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được phổ biến,
tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc giáo
dục trẻ em.
- 100% công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và cộng tác viên làm công tác
trẻ em được tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Phấn đấu 40% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm
sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.
- 100% xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệu
quả quản lý nhà nước đối với công tác trẻ em trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ
đạo, quản lý và thực hiện 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, trẻ em bị tai nạn thương tích.
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2. Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
- Nội dung truyền thông
Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện
các quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các văn bản của Nhà
nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Nghị định số 121/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện
chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện
quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn
2021 - 2030; Thông tư số 14/2020/LĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay
thế cho trẻ em; tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện
quyền, bổn phận của trẻ em; các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ
em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chăm sóc và chống kỳ thị, phân biệt
đối xử đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; thúc đẩy quyền
tham gia của trẻ em; kiến thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những
năm đầu đời và các nội dung thuộc chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
khác...truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; hướng
dẫn việc phát hiện thông báo tố giác hành vi, trường hợp, nguy cơ trẻ em bị xâm
hại đến tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm quyền.
- Hình thức truyền thông
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng
thuận của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với công tác bảo vệ và chăm sóc
trẻ em thông qua các hoạt động như: hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, hội thi...; lồng
ghép kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em vào hoạt động của ngành nhằm nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi của gia đình, cộng đồng và xã hội về bảo vệ, chăm sóc
trẻ em (nói chuyện chuyên đề, hội nghị truyền thông, tập huấn kỹ năng sống...).
Nghiên cứu, xây dựng sản xuất các sản phẩm truyền thông đa dạng, phù hợp
với từng đối tượng (tài liệu, tờ rơi, pano, áp phích, thiết kế các sản phẩm truyền
thông) cấp phát cho trẻ em, phụ huynh, cộng đồng dân cư, cộng tác viên, cán bộ
làm công tác trẻ em và các ban, ngành, đoàn thể liên quan...
3. Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán
bộ các cấp, các ngành, cộng tác viên cơ sở làm công tác liên quan đến trẻ em
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- Thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và nhóm công
tác liên ngành bảo vệ trẻ em ở các cấp trở thành tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ
em để giúp Chủ tịch UBND cùng cấp đôn đốc, chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề
về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em ở địa phương.
- Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện
công tác trẻ em tại các đơn vị, địa phương; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em
cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách
thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã.
- Thường xuyên rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên làm công
tác trẻ em tại cơ sở (đáp ứng về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình)
nhằm phát huy tối đa vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm
sóc trẻ em; tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn... do Tỉnh tổ chức về công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em.
4. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ
trẻ em, duy trì, phát triển nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chăm
sóc phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn
thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng ngừa,
giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; hỗ trợ trẻ em khuyết tật,
thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; xây dựng và nhân
rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng như: hỗ
trợ về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi
chức năng; thẻ bảo hiểm y tế… cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt; hỗ trợ dinh dưỡng: triển khai Chương trình dinh dưỡng học đường, sữa
“Vươn cao”... Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội theo quy định.
5. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường công tác truyền
thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân
dân đóng góp nguồn lực, cùng Nhà nước thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, xây
dựng các công trình phúc lợi, các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt để hỗ
trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc
biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 588/QĐTTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sử dụng các nguồn lực công khai,
minh bạch, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các ngành, các cấp.
6. Thường xuyên, theo dõi, thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề việc
thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, đặc biệt
việc triển khai Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Chỉ
thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định trách nhiệm
của các ngành, các cấp, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện
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quyền trẻ em, các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Kiểm tra,
rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bóc
lột, xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước ở trẻ
em trên địa bàn huyện.
7. 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, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em; phối
hợp chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng
nhân nhân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam các cấp và các tổ chức thành viên về
thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
Thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn kết
tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, lồng ghép và triển khai thực hiện các tiêu chí về
trẻ em, tiêu chuẩn, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, với
đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.
8. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu năm 2021 với chủ đề
“Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch
bệnh”. Tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng, ngừa, ứng phó để bảo
vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 luôn có nguy cơ bùng phát.
9. Cập nhật thông tin về trẻ em, rà soát trẻ em có 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
ở các đơn vị xã, thị trấn; 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. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ
em giữa các cấp quản lý và chế độ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch
về trẻ em.
(Theo hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí Trung ương; trong dự toán kinh phí hoạt động thường
xuyên giao hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn hỗ trợ
của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện và các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
Thực hiện quản lý nhà nước về công tác trẻ em; tham mưu UBND huyện
ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, tổ chức hoạt động thực hiện
các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp
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với các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động, tạo cơ hội, điều kiện
cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng được thực hiện đầy
đủ quyền của trẻ em, được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền
thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về
bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các
ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày
02/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền quảng
bá về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số điện thoại 111, thực hiện tốt quy trình
tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo và tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em,
thực hiện tốt việc hỗ trợ kịp thời các trường hợp khi trẻ em bị đuối nước, bị bạo
lực, xâm hại, hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập
cộng đồng.
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn
hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình về trẻ em và
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chống tai nạn
thương tích trẻ em và sự tham gia của trẻ em và các vấn đề về trẻ em; Phối hợp
với các cơ quan, tổ chức liên quan đôn đốc, điều hòa việc giải quyết các vấn đề
trẻ em thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn, thực hiện theo thẩm quyền việc hỗ
trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.
Tổng hợp, cập nhật và quản lý dữ liệu trẻ em, đánh giá, báo cáo về việc
thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện.
2. Các phòng, ban, ngành liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ
với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trong hướng dẫn, theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện Kế hoạch.
3. UBND các xã, thị trấn
Chủ động xây dựng và triển khai thực kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực
để triển khai thực hiện kế hoạch; kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về
trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Trẻ em; Công văn số 1182/UBND
ngày 14/11/2019 của UBND huyện về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em
cấp xã; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
đặc biệt là tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.
Tiến hành rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy

6
cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời bảo
đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè (làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước,
đập hồ ao, sông suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm,...). Có giải pháp quyết liệt
trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, hỗ trợ kịp thời các
trẻ em bị xâm hại và chỉ đạo kiên quyết xử lý các tội phạm gây bạo lực và xâm hại
trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về phòng
chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn định kỳ báo cáo 6 tháng
(trước ngày 10/5) và báo cáo năm (trước ngày 05/11) gửi báo cáo kết quả thực hiện
công tác trẻ em năm 2021 về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng
hợp báo cáo tỉnh theo quy định (có đề cương, biểu mẫu kèm theo).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị
phản ảnh về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp báo cáo
UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện
Văn Quan năm 2021./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP; các PCVP HĐND&UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXHDT.
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