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 Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022; nhằm bảo 

đảm trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em của UBND các cấp, các ngành, cơ 

quan, tổ chức quy định tại Luật Trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 như sau:  

 1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, 

chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương để thực hiện pháp luật, chính sách 

về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Tổng kết, 

đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/12/2012 của Bộ Chính 

trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và 

bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; đề xuất và triển khai các nội dung cần tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để thực hiện quyền trẻ em phù hợp với 

tình hình thực tiễn trước mắt và lâu dài, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, 

thân thiện cho mọi trẻ em. 

2. Tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng 

công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bổn 

phận của trẻ em; về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt 

là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; truyền thông về tổng đài quốc gia bảo 

vệ trẻ em (số 111); đường dây nóng của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác 

xã hội tỉnh Hưng Yên (ĐT: 1800.58.88.50); Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội (ĐT: 02213.552.215). 

 - Đa dạng các sản phẩm và hình thức truyền thông phù hợp với nhóm đối 

tượng, địa bàn dân cư: truyền thông trực tiếp đến gia đình, cơ sở giáo dục, cơ sở 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cộng đồng dân cư và trẻ em; tư vấn, hướng dẫn 

cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình kỹ năng bảo vệ trẻ em và thực hiện 

quyền trẻ em; truyền thông qua hội nghị, hội thi, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; 

truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa 

truyền thanh của xã, phường, thị trấn; tăng cường ứng dụng, khai thác lợi thế 

của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền 

về phòng, chống xâm hại và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên hệ 

thống thông tin cơ sở, tập trung cao điểm vào Tháng hành động vì trẻ em.  
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3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu 

chính quyền, cơ quan, đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết 

các vấn đề về trẻ em, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị- 

xã hội, tổ chức xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ 

việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, đảm bảo 

các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em xảy ra trên địa bàn được hỗ trợ, can thiệp kịp 

thời theo quy định của Luật Trẻ em và 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.  

4. Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Điều hành/Nhóm công tác liên 

ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã kiện 

toàn Ban bảo vệ trẻ em/Nhóm Thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Tổ chức họp 

định kỳ Ban bảo vệ trẻ em và đội ngũ cộng tác viên cấp xã, kịp thời thông tin, báo 

cáo các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại; các giải pháp 

thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại và 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các yếu tố nguy cơ gây tổn hại trẻ em để 

tìm các biện pháp khắc phục, cải tạo... 

 5. Quan tâm, bố trí nhân lực thực hiện công tác trẻ em; củng cố, phát triển 

hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương; duy trì mạng lưới cộng tác viên 

tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, khu phố; làm tốt công tác 

phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ 

em, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đến Tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm 

quyền (UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc cơ quan Công an các cấp hoặc cơ 

quan lao động – thương binh và xã hội các cấp); triển khai, nhân rộng các mô 

hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, như: mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; mô hình xây dựng xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ 

em trong những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng; câu lạc bộ trẻ em... 

6. 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, xử lý các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em; 

phát triển mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em với sự tham gia của các tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, bưu điện xã...; phối hợp với Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm 

công tác trẻ em, thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành các cấp, đặc biệt là 

cấp xã và hội viên của tổ chức, đơn vị tham gia mạng lưới bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em; tập huấn kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục; cho cha mẹ, 

người chăm sóc trẻ em. 

7. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù 

hợp với trẻ em; gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn 
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mới, đô thị văn minh trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” đến từng địa bàn dân cư. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát và 

hướng dẫn những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; giám sát cấp cơ sở việc thực 

hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; tổ chức 

đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022 (theo 

phụ lục hướng dẫn gửi kèm). 

8. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu 

năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống 

xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng 

ngừa để bảo vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19. 

9. Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; Kiểm tra, rà soát tất cả các cơ 

sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, bao gồm cả cơ sở Tôn giáo nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ em trên địa bàn và các quỹ từ thiện có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, 

hỗ trợ trẻ em tại địa phương. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành 

vi vi phạm quyền trẻ em.  

10. Chỉ đạo thực hiện thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo Thông tư số 

13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/202 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm 

hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em; chú 

trọng công tác theo dõi, quản lý chất lượng thông tin thống kê về tình hình trẻ em 

trên nền tảng số; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục thực hiện hoạt động rà soát, xác 

thực, cập nhật thông tin trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình. Đồng thời, 

nhập dữ liệu trẻ em lên phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở. Thực hiện 

đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em giữa các cấp quản lý và chế 

độ báo cáo được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em. Định kỳ báo 

cáo kết quả công tác trẻ em 6 tháng trước ngày 25/5/2022 và kết quả năm 2022 

trước ngày 20/11/2022, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng 

Trẻ em và Bình đẳng giới, file mềm qua hòm thư điện tử: 

bvcste.sld@hungyen.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội./.  

(Gửi kèm hướng dẫn đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ) 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Trẻ em (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các thành viên Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh; 

- Giám đốc, Phó Giám đốcNPH; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TE&BĐG.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hiến 
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