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Thirc hin Quy& djnh s 23/QD-TTg ngày 07/01/2021 cüa Thu tixâng ChInh
phü Phê duyt Chuong trInh hành dng quôc gia vi tré em giai don 202 1-2030;
52/KH-UBND ngày 08/3/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng
Ké hoach
Ninh vic Thrc hin Chrong trInh hành dng quôc gia vi tré em giai doan 2021
- 2030; Uy ban nhân dan huyn Ba Chë xây dirng Kê hoch thc hin Chrnmg
trInh hành dng quôc gia vi tré em giai doan 2021-2030 trén dja bàn huyn vâi các
ni dung nhii sau:
so

ye

I. MuC TIEU
1. Miic tiêu chung
Bão dam th%rc hin các quyn tré em, phát trin toàn din tré em, tré em
dugc an toàn, khOe rnanh, duçic hçc tp và phát huy tôi da tiêm näng cüa tré. Xây
cau phát triên ben
dirng phát triên nguôn lirc tuo'ng lai có chat h.rçing, dáp 1rng
vüng và hi nhp quôc té. Tao 1p rnôi trtthng song an toàn, lành manh và than
thin; giãm thiêu s1r bat bInh dang co hi tiêp cn thông tin, các djch vçi xâ hi
và tham gia các boat dng xã hi cüa tré em giüa các khu virc trong huyn.
2. Mtic tiêu ci th
a) Mic tiêu 1: Phát trin toàn din trë em, chàm soc sfrc khOe, dinh
du'ö'ng cho tré em.
- Chi tiêu 1: t' 1 xã, thj trân dat tiêu chu.n phü hap vOi tré em dat 70% vào
näm 2025 và 80% vào nàm 2030.
- Chitiêu 2: t 1 tré em dn 8 tu,i duçic tip cn các djch vii h trq chäm
soc phát triên toàn din t 90% vào nàm 2025 vâ 95% vào nàm 2030.
yeu

ye

- Chi tiêu 3: giàm t sut ti'r vong trê so sinh xung con 6 tré /1.000 tré dé
song vào näm 2025 và 05 tré/1.000 tré dé song vàc nàm 2030; giâm t' suât tü
vong cüa tré em drn5ri 1 tuôi xuông cOn 08 tréll .000 tré dé song vào näm 2025
07 tré/1 .000 tré dé song vào närn 2030; giâm tT suât tü vong tré em duâi 5 tuôi
xuông cOn 14 tré/i .000 tré dé song vào näm 2025 và 12 tré/1.000 tré dé song vào
nàm 2030.
- Chi tiéu 4: giám t 1 tré em duài 5 tui bj suy dinh di.rông th can nng
theo tuôi xuông duói 8% vào näm 2025
duâi 5% vào nàm 2030; giâm
t 1 tré em dithi 5 tuôi bj suy dinh duô'ng the chiêu cao theo tuoi xuông 10% vào
näm 2025 và dithi 8% vào näm 2030; giãm t 1 trC duài 5 tuOi bj suy dinh throng
Va
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th béo phi xung diiOi 3% di vi nông thôn và diiói 5% di vâi thành thj vào
nàm 2025 và näm 2030.
- Chi tiêu 5: t' 1 tré em du'Oi 1 tui duqc tiêm chUng d.y dü 08 l°ai v&c xin
dat 97% vào 11am 2025 và 98% vào nAm 2030; 98% tré em dual 5 tuôi duçic tiêm
chüng day dü các loai väc xin vào nãm 2030.
- Chi tiéu 6: t l lay truyn HTV tr mc sang con là 0% vào näm 2030.
- Chi tiêu 7: Duy tn 100% ci s& giáo dt1c cho tré em có cong trInh v sinh
den nàm 2030.
b) Mc tiêu 2: bão v tré em
- Chi tiêu 8: giàm t' l tré em có hoàn cânh d.c bit trên thng s tré em là
1% vào nAm 2025 và duy trI den nàm 2030; 100% tré em có hoan cãnh dc bit
duqe chäm sóc, nuOi duông, trçv giüp vào näm 2025 và duy trI den näm 2030.
- Chi tiêu 9: giàm t'l tré em bj xâm hai trên tng si tré em xung duâi 1%
vàd nAm 2025 và duy trI den näm 2030.
- Chi tiêu 10: giâIa t l lao dng tré em và ngmM chua thãnh niên tir 5 dn
17 tuOi xuông 3,5% vào nàm 2025 và xuOng 3% vào näm 2030.
- Chi tiêu 11: giâm t' sut tré em bj tai nan thuang tIch xung 500/100.000
tré em vào 11am 2025 và 400/100.000 vào nãm 2030: giám t' suât tré em bj
tü vong do tai nan thuang tIch xuông cOn 10/100.000 tré em vào nAm 2025 và
xuông cOn 09/100.000 vào nàm 2030.
.
0 tre em
•
- Chi tieu 12: phan dau
100/0
gap thien tai, tham h9a duqc cirn
trçi, ho trç kjp thai.

- Chi tiêu 13: trn bu&c xóa bO tInh trng tao hôn, duy trI müc giâm s cuc
tao hon tir 2% den 3% hang näm giai doan tr näm 2025 den nm 2030.
- Chi tiêu 14: t' 1 tré em duth 5 tui du?c dang k khai sinh dat 99% vào
nàm 2025, phân dâu 100% vào nam 2030.
c) Mc tiêu 3: giáo diic, van hóa, vui choi, giãi trI cho tré em
- Chi tiêu 15: ph.n du tr l tré em duâi 5 tui duçic phát trin phü hçip
ye süc khOe, h9c tp và tam l xã hi dat 99,1% vào näm 2025 và 99,5% vào näm
2030.
- Chi tiêu 16: t l huy dng tré em 5 tui di h9c mu giáo dat 99,8% vao
nàm 2025 và 99,9% vào näm 2030.
- Chi tiêu 17: t l tré em hoàn thành cp tiu hçc dat 99,9% vào näm 2025
và dat 100% vào näm 2030; phân dâu khOng có tré em bô hçc b.c tiêu h9c den
nàm 2030.
- Chi tiêu 18: tS'l tré em hoàn thành cp tnung hc ca sa dat 99,99% vao
nàrn 2025 và duy tn den nàm 2030; phân dâu giãm t l tré em bO hçc cap trung
hçc ca s1 duai 0,02% vâo nàm 2025 và duy trI den nAm 2030.
- Chi tiéu 19: phn dâu 100% tnrang h9c tiu hQc, THCS, THPT có djch viii
h trçl tam 1 tré em vào nAm 2025.
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- Chi tiêu 20: t' 1 tri1mg h9c có CY s& ha tang và tài 1iu phñ hqp vi h9c
sinh khuyêt t.t dat 55% vào näm 2025 và 60% vào nãm 2030; t 1 tré em
khuyêt t.t có thu câu h9c tgtp duçic tiêp cn giáo diic chuyên bit, giáo diic boa
nhp và h6 trçi phc hôi chüc näng phü hcTp dat 80% vào nàm 2025 và dat 90%
váo näm 2030.
- Chi tiêu 21: phân d.0 ti 1 các xã, thj tr.n có dim van hóa, vui chai dành
cho tré em dat 40% vào näm 2025 và 45% vào nàm 2030.
d) Mijc tiêu 4: sir tham gia cüa trë em vào các vn d v tré em
- Chi tiêu 22: phAn dâu 30% tré em tü 07 tui trâ len duçic hOi kin v cac
van dê cüa tré em vâi các hInh thirc phü hçp vào nàm 2025 và 35% vào nàm 2030.
- Chi tiêu 23: phn du 85% tré em dixçie nâng cao then thi'rc, näng 1irc v
quyên tham gia cüa tré em vào näm 2025 Va 90% vào näm 2030.
- Chi tiêu 24: t 1 tré em tr 11 tui trâ len duçic tham gia vào các mô hInh,
hoat dng thüc day quyên tham gia cüa tré em dat 30% vào nàm 2025 và 35% vào
nàm 2030.
II. NHIIM VI.J, GIAI PHAP
1. Xây ding và thçrc hin các chtrong trInh, k hoch bão v, chám soc
và giáo dic tré em
- Tip t1ic t chüc thirc hin CO hiu qua các chi.ro'ng trInh, k hoach v bâo
v, .chäm soc tré em giai don 202 1-2025 cüa Trung hong, cüa tinh; xây drng kê
hoach th%rc hin các miic tiêu ye tré em giai doan 202 1-2025 và den näm 2030 bão
dam barn sat chi dao cüa Trung uong, phü hqp vi thiic tiên cüa huyn.
- Lng ghép các miic tiêu, chi tiêu v tré em trong k hoach phát trin kinh
tê - xã hi 5 nam cüa huyn và tmg dja phrnmg dê triên khai thirc hin
- So k&, thng kt dánh giá kt qua thirc hin các Chucmg trInh v bão v,
chäm soc tré em hang näm, giai doan 202 1-2025 và den näm 2030.
2. Rà soát, sfra diii, b sung, ban hành các co' ch, chInh sách bão dam
thtyc hin quyn tré em và giãi quyt các vn d v tré em
- Trin khai day dt:i các Co ch, chinh Sách cña Trung uong, cüa Tinh v bâo
v, chäm soc và giáo diic tré em tói các co quan, don vj, cong dông dan cu và dôi
tuqng thhi hithng.
- Rà soát các CO ch& chinh sách hin bath cüa tinh d d xut UBND tinh
ye viêc nghiên ci'ru si'ra dôi, bô sung CáC co ché, chinh sách dc thu cüa tinh ho tr9r
cham sóc, phát triên toàn din tré em den 8 tuôi, chInh sách cho tré em có hoàn
cânh dc bit, tré em nguy co rai vào hoàn cãnh dtc bit, tré em vüng khó khän,
mien nüi, dan tc thiêu so phü hçip vâi trng giai doan, nhäm bâo dam thirc hin
mt s6 quyn Co ban cUa tré em.
3. Phát triên h thông djch vii. dáp frng thurc hin quyn tré em có sij
ling ghép và phi hçrp.giiia các djch viii y t, giáo di.c, tir pháp và các djch viii
an sinh xã hi; tru tiên h thông djch vii bão v tré em
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a) Nghiên cüu, xay dmg vã phát trin các mng lithi, mô hInh cung cp djch
vi báo v, chàm soc trê em cO sr lông ghép, phôi hcip, chuyên tuyên lien ngãnh,
lien cap theo hInh thirc djch vi mt ci'ra và các gói djch vi tiêp cn tré em, cha mc
và ngithi chäm soc trê em tti gia dInh và cong dông.
- Xây dimg, nhân rng mô hInh djch vi xâ hi dành cho tré em nhu: thi
diem, phát triên mô hInh cung cap djch vi bão v tré em chuyên bit mt cira cap
tinh tai Tong dài tu van mien phi (18001769); rnô hInh Van phOng cong tác xa hi
cap huyn, xâ; phát triên van phOngldiêm tu van ho trq tam l trong tru&ng bce và
h trçi các djch vi1 xã hi trong bnh vin; phát triên mô hInh chäm soc thay the
cho tré em có hoàn cânh däc bit...
- Xây dirng, phát trin các mô hInh, djch vi cung cp k näng báo v, chäm
soc tré em dành cho tré em, cha mc, ngithi nuôi duông, ngr?i chàm soc tré em.
b) Dào tao, bi duOTlg, phát trin di ngü nhân viên cong tác x hi chuyên
nghip và kiêm nhim; di ngü cung cap djch vi y te, giáo dc, tu pháp, báo v tré
em và các djch vi an sinh xã hi khác.
- Kin toàn, cüng cô, nâng cao hiu qua hoat dng Ban diu hành H th6ng
Báo 4, chäm soc tré em cap huyn, Ban Bâo 4, chàm soc trè em cap xâ.
- Phát triên mng luâi cong tác viên, tInh nguyen viên bão 4, chäm soc tré
em & Ca sâ; nghiên ciru xây dirng chInh sách dãi ng phü hcp.
- Nghiên cfru, xây dirng chuang trInh, tài 1iu và t chi'rc dào tao, tp hu.n
nâng cao näng 1irc, hu&ng dan thirc hành ye bão 4 tré em, phOng, chông xâm hai
tré em cho di ngü can b cung cap djch vi xä hi, nhân viên cong tác xã hi, can
b, nhãn viên các ca s& trq giüp tré em.
c) Duy trI, phát trin h thng ca s& có chüc näng, nhim vi chuyên bit
cung cap djch vi bâo 4, chäm soc tré em & cap tinh, hu4n, xA
- Du tix, nâng c.p ca s& 4t cht, trang bj h thng cho các co s& bão trçr xã
hi, ca s& cung cap djch viii bâo 4, chàm soc tré em có chüc näng, nhim vi
chuyên bit cung cap djch vij bão 4 tré em.
- Duy trI hoat dng các cci s&, mô hInh, hoat dng cung cp djch vii bào 4,
chäm sOc tré em chuyên bit & các cap: môhInh giáo diic chuyên bit, phc hôi
chüc näng cho tré em khuyêt tat, tré rôi nhiêu tam tn, tré mac hi chlrng nghin
internet...
- Xây dirng ban hành djnh mlrc kinh t - k5 thut và giá cung c.p djch vii
bâo 4, chäm sóc, giáo diic tré em.
4. Truyn thông, giáo dye v kin thüc, k5 nãng thiyc hin quyn, bn
phn cüa tré em; 4n dng xã hi thurc hin các myc tiêu ella v tré em và gilli
quyet cac van de ye tre em
a) Nghiên elm, san xut các san phm và hInh thlrc truyn thông, giáo dic,
4n dng xã hi trén các phi.rang tin thông tin dai chüng, rnôi trumg mng và
truyén thông trirc tiêp den gia dInh, ca s& giáo dic và cong dOng phll hqp vâi các
nhóm dôi tuclng.
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b) To chüc các chin djch, sir kin truyn thông, vn dng xä hi nâng cao
kin thüc, k näng ye: thirc hin quyên tré em; chàm soc. phát triên ton din tré
em; tto l.p môi tnr&ng song an toàn, than thin cho tré em; phOng, chông xâm hai
tré em; bâo v tré em trong qua trInh to tiing, xà 1 vi phm hành chInh; báo v tré
em trong thiên tai, thm h9a, djch bnh; phOng, chông tai nan, thucmg tIch ô tré em;
thüc day quyên tham gia cüa tré em vao các van dé cüa tré em nhân Tháng hãnh
dng vi tré em, ngày Quôc té thiêu nhi, tét Trung thu, Diên dan tré em...
c) Phát huy quyn tham gia cüa tré em thông qua các boat dng truyn thông,
giáo dc do tré em khi xithng; ho trq, huâng dan tré em to chüc các sir kin, boat
dng cüa tré em.
d) Sü dicing môi tru?Yng mng d tré em chü dng, sang tao tham gia vào các
van dê ye tré em vâ thic day quyên tham gia cüa tré em; co sâ giáo diic, c sâ cung
cap djch vv bão vtré em hrnng dan, tio diêu kin cho tré em duqc sir diing Internet
d hçc tap, giao tiêp, duçcc truy cp trén website cüa nhà tri.ring và mng xã hi an
toàn, hiu qua; thành l.p các nhóm tré em nOng cOt, phát dng tré em trong trithng
h9c, cong dông xây drng chrnmg trInh, hot dng theo sang hen, hoat dng dê tré
em thc hiên.
5. Dào tio, bii duong nâng cao nãng h1rc can b quãn 1, can b thic
hin cong tác bão v chãm soc tré em các cp
Nghiên ciru xây dirng tài 1iu; to chüc các 1p dào tao, bi duông chuyên
sâu, chuyên ngành ye quyên tré em, bào v, chàm soc tré em, cong tác xa hOi. Trao
di va áp dung sang kiên, kinh nghim cüa quôc tê và các dja phucmg trong nuâc
vào thirc tin cUa huyn; to chirc hçc t.p, chia sé kinh nghim trién khai thirc hin
chucmg trInh, mô hInh ye bâo v, chäm sOc tré em.
6. Kiêm tra, giám sat và so' kt, tng kt thiyc hin các quyn tré em,
bão v chám soc tré em
a) T chirc kim tra thithng xuyên, djnh kS', dt xut vic th%rc hin pháp
1ut, chInh sách, chung trInh ye tré em; giâi quyét kjp thai dn thu ià xir 1 vi
pham pháp lu.t ye tré em; giãi quyêt, don dôc vic giài quyêt kiên, kiên nghj cüa
tré em, cha mc, ngixi giám h, tO chic dai din tiêng nói nguyen vçng cüa tré em.
b) Hithng dk và t chic th%rc hin nghiem tüc vic cp nht, thng ke djnh
k' các d lieu ye tré em trong dO quan tam khão sat, diêu tra,cp nht day dü
thOng tin ye tré em, tInh hInh xâm hai tré em và các tác dng den vic thirc hin
quyn tré em theo chi dao cüa tinh. Kêt nOi, lien thông co s& dü 1iu ye tré em vâi
co sâ d lieu khác (nêu co).
c) Hang näm, t chjc hi thão hoc hOi nghj tng kt cong tác báo v, chäm
soc tré em và báo cáo Hi dông than dan cüng cap ye thrc hin quyên tré em trên
dia bàn.
7. B trI ngun lire v bão v tré em, 4n dng ngun llic và sIr tham gia
cüa xA hôi
a) B trI kinh phi hang näm a các cp, cac ngánh nh.m thirc hin có hiu
qua cac mçic tiêu, thim viii ye bâo v, chäm sóc, giáo dc tré em, trong do dam
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bâo ngun 1rc h trq mi thôn, bàn, khu ph bé trI 01 cong tác viên xã hi thirc
hin nhim vi bào v, chäm soc trê em.
b) Xã hi hóa và thirc hin hiu qua ngun 1irc xâ hi hóa trong cong tác
bão v chäm soc tré em, trong do:
- Vn dng sir tham gia dóng gop ngun lirc cüa các t chüc, doanh nghip,
gia dInh, cá nhân trong vic thirc hin quyén tré em, các miic tiêu, chi tiéu ye
tré em và giãi quyêt các van dê ye tré em.
- Phát dng phong trào xä hi hóa xây dimg "cOng trInh nhân ái", "tip sue
em den tru&ng", "do dâu tré em có hoàn cánh dc bit"...
- Kêu gçi xã hi hóa, hcip tác cong - tu xây dimg các trung tãmIdim van
hóa, the thao, vui chcii, giãi trI tai cong dông, truing h9c.
8. Day minh, dôi mói, da ding hóa hInh thfrc, each thông tin, truyn
thông, giáo diic, vn dng xã hi
Phñ hccp tmg nhOrn d& tuçmg thm nâng cao nhn thi'ic, trách nhim cüa
chInh quyên các cap, các to chüc, gia dInh, nhà truO'ng, cong dOng xã hi và tré em
ye bào v, chAm soc. giáo diic tré em.
- Cung cp, k& ni các djch vi xã hi kjp th?yi, cO cht 1ucing cho tré em và
gia dInh cüa tré em. Xây dimg các mO hInh bào v, ehämsóc, giáo dic tré em phü
hqp vâi tInh hInh dja phuong, phü hqp vâi các nhOm dOi tuçing. Xã hi hóa cac
hott dng bão v, chäm soc và giáo d1ie tré em.
- Huy dng s1r tham gia cüa các cci quan, t chi'rc ehInh tn - xä hi, các
doanh nghip dâu tu, hO trq nguôn hrc, k thut cho Chucing trInh và cac hoat
dng trq giüp tré em nhm cái thin và nâng cao chat luqng cuc sOng, cung cap
dich vu h trq cho tré em có hoàn cãnh khó khän.
- Tang eu?ing phi hqp và hqp tác trong cOng tác bào v, chäm sOc tré em.
Các ca quan, dcm vi, dja phucing chü dng xây drng chumg trInhlquy chê phôi
hçip lien ngành dê thrc hin hiu qua các mlic tiêu, chi tiêu cüa chuxng trInh.
III. KINH PH! THUC HIN
• 1. Ngun kinh phi thirc hin Chuong trInh: Ngân sách nhà nuóc theo phân
cap; nguOn huy dng dOng gop cüa tO chüc, Ca nhân và nguôn thu hqp pháp khác.
• 2. UBND cp xA can di, b trI ngun kinh phi cüa dja phuong theo quy
djnh phân cap ngân sách nhà nuâc dê thirc hin K ho.ch nay.
IV. TO CH1J'C THI1C HLN
1. Phông Lao dng - Thtwng binh và Xã hi
a) Là co quan du mi thirc hin k hoach, cO trách nhim ph& hçip vOi các
so, nganh, dia phucxng tO chuc thuc hiên, drnh ky hang näm tOng hop ket qua thuc
hin theo quy djnh; tham mini cho huyn to chuc so kêt, tOng két vic thirc hin
K hoch trén dja bàn toàn huyn; tOng hop dir toán, kê hoch ngân sách cap
huyn thrc hin các nhim vJi hoat dng cüa các phàng, ban, ngành, doàn the;
gui PhOng Tài chinh - Ké hoch thâm djnh trInh cap có thâm quyên giao dir
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toán, phân bô kinh phi thirc hin Kê hoach.
b) Chü trI tham muu, hurng dn trin khai thrc hin các chi tiêu 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12,22,23,24cüaKôhoach.
c) Hiiâng dan, trin khai các boat dng truyn thông, giáo dc, 4n dng
xä hi ye thrc hin quyên tré emvà giâi quyêt các van dê ye tré em; Tháng hành
dng vi tré em, ngày Quôc tê thiêu nhi, têt Trung thu hang nãm; Din dan tré em
theo djnh kS'.
d) Xây drng, hrnng dan, thirc hin va phát trin các mô hInh phát trin toàn
din tré em, djch vii bão v tré em và phông, chông xâm hai tré em, thiic day
quyên tham gia cüa tré em vào các van de ye tré em; chü trI xây dijng mô hInh
cung cap djch vi bâo v tré em tai cong dông.
d) Nâng cao näng lirc quãn l, cung cp djch vii, k näng bão v, chäm soc
tré em cho di ngü lam cong tác tré em các cap, các ngành, các to chüc, dc bit là
cap co so; cha mc, nguOi chãm soc tré em va tré em.
e) Khâo sat, diu tra, nghiên ci'ru v tré em, tInh hInh xâm hai tré em và các
tác dng den victhrc hin quyên tré em; xây dirng h thông dt lieu tré em cüa
tinh, htthng dan kêt nôi lien thông co sO dü lieu tré em vOi các c11 sO d lieu khác.
g) Kim tra lien 'ngành và chuyên d v trách nhim thiic hin quyn tré
em, chinh sách, pháp lut ye báo v tré em và vic triên khai thirc hin Kê hoach.
h) Ph& hçip vOi Doàn TNCS H ChI Minh huyn thrc hin và phát trin mô
hInh Hi dông tré em, Câu lac b cüa tré em; phôi hçip vOi cac cci quan, &m vi, dja
phi.rong trong các hoat dng bào v và trçl giüp tré em, phát triên các mô hInh cung
cap djch vi.i bão v tré em.
2. Phông Giáo diic và Dào tio
a) Chü tn tharn mini, hisOng dn triên khai thrc hin các chi tiêu 7, 15, 16,
17, 18, 19,20cüaKéhoach.
b) Xây drng môi tr.rOng giáo dic lãnh manh, than thin, không có bao lvc;
nâng cao kiên thüc, k7 näng cho can bO quán l giáo diic, giáo viên và h9c sinh ye
quyén tham ia cüa tré em vào các van de ye tré em; thI diem mô hInh dôi thoai
hc duOng, to chüc các hot dng dê thüc day quyên tham gia cüa tré em trong
truOng h9c; phát triên mO hInh cung cap djch vi bào v tré em trong truOng h9c.
c) Tang cii&ng giáo diic 1M sang van boa, rèn 1uyn dao düc cho h9c sinh.
TIch hçip, lông ghép các ni dung có sii tham gia cüa tré em yào các chung trInh
chinh khóa yà hot dng ngoi khóa phü hqp vOi cap h9c, näng hrc, sr phát triên
cüa tré em.
d) HisOng dan, to diu kin cho tré em duçic sO dicing Internet d h9c tap,
giao tiêp trên website cüa nhà truOng và trén mng xâ hti an toàn, hiu qua; thànhlp
cac nhOm tré em nOng cot trong truOng hçc tham gia tIch c1rc các hoat dng bâo v
tré em, dê xuât sang kién vi tré em.
d) Thirc hin các giái pháp nh&m giâm thiu tInh trng tré em bô hçc dc
bit là tré em vüng sâu, vUng xa, vüng dc bit khO khän; day manh phong trào
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4n dng, trçy giñp hçc sinh có hoàn cânh khó khän; hot dng cüa các câu 1tc b,
dti tuyên truyên viên mãng non.
3. Phông Y t
a) ChU trl tham mi.ru, hixàng dn trin khai thrc hin các chi tiêu 3, 4, 5, 6
cüa Kê hoach.
b) Thirc hin các giãi pháp, chucmg trInh, d an v chäm soc sirc khóe, dinh
during cho tré em, dc bit là dja bàn có t l cao ye tré em bj suy dinh duong.
c) Huàng dan, tuyên truyn, ph bin kin thirc chäm soc sirc khôe, phông
chông djch bnh cho tré em tói cong dông; huàng dn và h trçl chàm soc süc
khóe cho tré em có hoàn cãnh d.c bit, tré em bj xâm hi, tré em di Cu, tré em
bj ành hi.thng bài thiên tai, thãm h9a, djch bnh, ô nhiém môi tnthng; xay drng
mô hInh cung cap djch v11 bão v tré em trong các ca sâ y tê.
4. Phông Van hOa và Thông tin
a) Chü trI tham mini, huàng dn trin khai thirc hin chi tiêu 21 cüa K
hoach; uu tién tharn mlxu, huàng dan xây drng các thiêt chê van hOa, the thao
dành cho tré em, nhât là các dan vj kinh tê - xâ hi khó khän.
b) Thirc hin các giãi pháp bâo v tré em, phOng ngüa xâm hai tré em trong
các. hoat dng vAn hOa, the thao; hithng dan, trang bj kién thi'rc và k nAng cho gia
dInh ye thiic hin quyên tré em; thI diem mô hInh nhóm gia dInh dông hành cüng
tré em dê thüc day quyên tham gia cüa tré em trong gia dInh.
c) Tang c11ng cong tác kim tra, quãn 1 cht chê các san phm vAn hóa và
vic to chüc các hot dng vAn hóa báo dam cho tré em duc tiêp cn môi trung
vAn boa lành manh.
d) Thrc hin các giái pháp bâo v tré em, phOng ngra xâm hi tré em, lao
dng tré em trong các hot dng du ljch; tAng cung cong tác kiêm tra, quán l
cht chê các ca sâ kinh doanh du ljch, nhà hang, khách sn s1r ding lao dng tré
em và xâm hai tré em

5. Phông Tir pháp: chü trI tham mini, huàng dntrin khai chi tiêu 14 cüa
Kê hoch; truyên thông, phô biên, giáo diic pháp luit ye bâo v tré em trong qua
trInh to tiring, xir l vi phm hành chmnh; thirc hin thI diem mô hInh ye cung cap
dich vu nuôi con nuôi trong nuâc theo chi dao cüa tinh.
6. Phông Dan tc: thu trI, tham mim huóng dn trin khai chi tiêu 13 cüa
Kê hoach; truyen thông, phô biên giáo d%lc ye bão v, chäm soc tré em cho vüng
dOng bào dan tc thiêu so và mien nüi.
7. Cong an huyn: chü trI, phi hçp vOi PhOng Lao dng - Thuang binh và
Xà hôi, các ban, ngành 1.iên quan, clan vj trong vic phôi hçrp ho trçl, can thip, báo
v an toàn cho tré em là nn nhân bj xâm h.i; phông nglra tái phm, quãn l, giáo
dc tré em và ngtri chuathành niên vi phm pháp lust; dâu tranh phOng, chông
ti pham xâm hti tré em dé thirc hin chi tiêii 9 cüa Kê ho?ch.
8. Trung tam Truyn thông - Van hóa
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a) Thi& 1p các kênh thông tin d tip nhn, phân ánh thông tin v bâo v
tré em trên môi tnrè'ng mtng và cung cap thông tin kjp th?ñ cho các ngành lien
quan dê báo v an toàn cho tré em; bão dAm quyên bI m.t diii song riêng tu cña tré
em trong hot dng thông tin, truyên thông; htr&ng dan dê tré em tang cithng n.ng
hrc tiêp cn cuc cách mng cong nghip lan thir tu.
b) TAng cuông kim tra các hoat dng v thông tin, báo chi, xut ban, thông
tin trên Internet dành cho trè emvà lien quan den trê em, các djch v11 Internet xung
quanh tnthng hçc; nghiên ciru dê xuât van dê bào v tré em trén môi tnrmg mng;
xây dimg các phóng sr, chuyên trang, chuyên ml:lc "vI tré em", dira tin bài thixing
xuyén báo v, chAm soc tré em.
ye

,.

,

.

,

9. Phong Tai chinh - Ke hoch: hang nam, tham dnh di,r toan kinh phi de
thirc hin Kê hoch do Phông Lao dng - Thuarng binh và XA hi tOng hçip, báo
cáo dê trInh Uy ban nhân dan huyn phê duyt; hithng dn các darn vj quán l, sü
d%ing kinh phi và thanh quyêt toán theo quy djnh; hithng dan các dja phizang bô tn
kinh phi thc hin Kê hoch ti cap huyn, xA.
11. Co quan T chfrc - Ni vi.: chü trI, phi hçp vói Phông Lao dng Thi.rarng birth và XA hi nghiên elm dê xuât, hithng dk thirc hin các quy djnh v
kin toàn can b lam cong tác bâo v, chäm soc tré em theo quy djnh phü hqp vOi
trng thii ks'; dê xuât khen thu&ng kjp thai các tp the, cá nhân có nhiêu dóng gop
cho cong tác bão v, chAm sOc tré em.
A
A
12. Be ngh Uy ban M.t trn To quoc, Boan TNCS Ho Chi Minh, HQ.
Lien hip phi. nil huyn và các co quan thành viên cüa Mt trn T quc
A

A

A

Can dr pham vi chlrc nàng nhim vii cüa mInh, chi dao trong ngành, t chlrc
tham gia thirc hin tot các hoat dng cüa Kê hoach; tuyên truyên, 4n dng doàn
viên, hi viên tich circ tham gia phong trào "Toàn dan tham gia chäm sóc, giáo
dic, bão v tré em"; tham gia xay dirng, kiêm tra, giám sat vic th1rc hin lut
pháp, car chê, chInh sách ye bão v, chAm sOc và giáo diic tré em.
D nghj Doàn TNCS H Chi Minh huyn chü trI và phát trin mO hmnh Hi
dOng tré em; phOi hqp vOi PhOng Lao dng - Thirarng binh và XA hi triên khai
thirc hin chi tiêu 22, 23, 24 cüa Kê hoach.
13. Uy ban nhân dan các xA, thj trn
Xây dirng k hoaéh cv th d thirc hin K hoach nay, dam bào thi,rc hin Co
hiu qua các mvc tiêu và phü hp tInh hInh thrc tê cüa dja phuarng; bô tn nguOn
kinh phi cüa dja phuarng thirc hin Chuarng trInh giai doan2021-2030; lông
ghép các mvc tiéu, ni dung cüa Kê hoach vào k hoach phát triên kinh tê - xA hOi
cüa dja phuarng; thuang xuyen kiêm tra, don dôc vic thirc hin Kê hoach tai dja
phiwng và kiem tna, rà soát vic dam báo mOi tnrang song an toàn, lành manh,
than thin vâi tré em, phOng chông xâm hai tré em, tai nan thuong tIch tré em; xü
1' nghiëm và kjp thai các hAnh vi vi phm quyen tré em tren dja bàn, dc bit là
các v1i vic xâm hal tré em; dam baa triên khai thirc hin day dli, kjp thai các
chInh sách cüa trung irarng, elm tinh dành chb tré em; thrc hin sar ket, tOng két và
báo cáo djnh kS', dt xuât theo yéu câu.
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Can cü ni dung k hotc1i nay, các ca quan, dan vj, dja phircing xây dirng
ké hoch, c1i the hóa cá5 hot dng cUa dan vi, dja phixcmg dê triên khai thirc hin
báo cáo Uy ban nhân dan huyn truâc ngày 30/3/202 1 (qua Phông Lao dng Thuong binh và Xä hi); hang näm báo cáo kêt qua thirc hin Kê hoach lông ghép
cüng báo cáo cong tác bão v, chäm soc tré em theo quy djnh./. —
Noi nhin:

- Uy ban nhân dan tinh (b/c);
- S&.Lao dng - TB&XH tinh (b/c);
- TT Huyn Uy, HDND huyn (b/c);
- CT, các PCT UBND huyn (c/d);
- Các ca quan: Lao ding - TB&XH, GD-DT,
Y t, Van hóa - TT, Tu pháp, T chi'rc - NV,
Trung tam TT-VH, Dan tc, Cong an huyn
(tlh);
- Các Doàn the CT-XH huyn (p/h);
- Uy ban nhân dan các xA, thj fran (t'h);
- Lxu: VT, LDTBXH

TM. U' BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH

Dinh Thj V5

