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KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 

 trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH ngày 08/3/2021 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai 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 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai 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 trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

Bảo đảm cho trẻ em từ 0 đến 08 tuổi trên địa bàn huyện được phát triển toàn 

diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Được bình đẳng 

tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện theo độ tuổi đảm bảo 

các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, xã hội và toàn thể cộng đồng tích cực 

tham gia chăm sóc trẻ em phát triển toàn diện trong những năm đầu đời thiết thực, 

hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

- Trẻ em từ 0 đến 08 tuổi trên phạm vi toàn huyện. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện: trong năm 2021. 

3. Phạm vi thực hiện: trên địa bàn toàn huyện Văn Quan.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em 

và cộng đồng. 

2. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 

trẻ em, các cấp, các ngành, các đoàn thể và các nhà cung cấp dịch vụ về kiến thức, kỹ 

năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Vận động các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ để thực 

hiện các nội dung hoạt động của kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển 

khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.  

- Theo dõi, giám sát, đánh giá tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch 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 năm 2021 trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép, xã hội hóa 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 trên địa bàn. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện trong năm Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn xây dựng Báo cáo gửi về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai 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 năm 2021 trên 

địa bàn huyện Văn Quan./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;               

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP HĐND&UBND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, LĐTBXHDT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

Triệu Đức Dũng 

 


