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Kính gửi:  
                                                - Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
                                                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong năm 2023, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường nâng cao nhận thức, 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 quyền trẻ em. 

Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về 

trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025, 

trong các chương trình, kế hoạch công tác của các phòng, ban, ngành liên quan, ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn.  

2. Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em; nhóm thường 

trực bảo vệ trẻ em cấp xã; người làm công tác trẻ em cấp xã, cộng tác viên trẻ em ở 

thôn, bản, tổ dân phố. 

3. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về phòng ngừa xâm hại trẻ 

em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho cha, mẹ và trẻ em. Truyền thông, 

quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).  

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện can thiệp sớm đối với các 

trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bỏ rơi, bạo lực, vi phạm quyền trẻ em. 

Nắm bắt tình hình, thông tin ngay về cơ quan cấp huyện, thực hiện can thiệp hỗ trợ 

kịp thời và chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai 

nạn thương tích trẻ em xảy ra tại địa phương. Phối hợp, xử lý thông tin kịp thời 

giữa địa phương với Tổng đài 111 trong việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ 

việc bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có).  Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm 

người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc chậm trễ, 

thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ 

em, xâm hại trẻ em. 

5. Bố trí kinh phí phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương  

cho các hoạt động về trẻ em. Tăng cường vận động nguồn lực 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. 

6. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an 

toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt các 

khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông thuộc địa bàn quản lý. 

7. Cập nhật thông tin về trẻ em, 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 tại địa 

phương. Lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt theo mẫu 

gửi kèm về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH huyện) chậm 

nhất ngày 20/02/2023 để đảm bảo thực hiện công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em kịp 

thời. 

8. Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-

TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

26/5/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398 CĐ-TTg ngày 02/5 

2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ 

em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em; Văn 

bản số 2997/UBND-VXNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công 

tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 

19/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện  chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2030. 

9. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em giữa các cấp 

quản lý và tổng hợp kết quả định kỳ gửi về ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15 

tháng 5 và ngày 10 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:                                                 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

             

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Luân 
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