
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CU'A  LO Bc  1p - Tr do - Hmnh phüc 

So:  0 g  /KH - UBND Cñ'a Lô, ngày/ tháng 01 nám 2021 

KE HOACH 
Tiêp tc tang ctrông hiu lirc, hiu qua vic thi'c hin chInh sách, pháp 1ut 
v phông, chng xãm hii trë em; các bin pháp dam bão thii'c hin quyên 

tré em và bão v tré em trên dja bàn thi xã 

Thirc hin Quyt djnh s 1472/QD-TTg ngày 28/9/2020 cüa Thu tung 

ChInh phü ban hành K hotch triên khai, thçrc hin Ngh quyêt sê 121/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 cüa QuOc hi ye tiêp tVc  tang cu?irng hiu 1irc, hiu qua vic thirc 

hin chInh sách, pháp 1ut v phông, chng xâm hti tré em; Chi thj s 23/CT-TTg 

ngày 26/05/2020 v tip tiic tang cu'ng hiu luc, hiu qua vic thirc hin quyn tré 

em và báo v tré em; Kê hoich so 17/KH-UBND ngày 14/01/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic tip tic tang cuông hiu 1irc, hiêu qua vic thirc hin chInh sách, 

pháp 1ut v phông, chng xârn hti tré em; các bin pháp dam bão thrc hin quyn 

tré em và bão ye tré em trén dja bàn tinh, UBND thj xã ban hành Kê hoch thirc 

hin vói các ni dung nhu sau: 

I. MuC  DfCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
a) Tang cung chi do, to chiirc thirc hin dng b các bin pháp nhäm nâng 

cao hiu lire, hiu qua vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut ye tré em; to sir chuyn 

bin mnh me hon trong thirc hin quyn tré em, báo v tré em và phông, chng 

xârn hai, tai nn thuong tIch, dui nuc di vi tré em trên dja bàn thj xA. 

b) Khc phitc nhUng hn chê, tn ti, bat cp trong thirc hin quyên tré em 

Va bâo v tré em, phông chng xâm hi tré em trên dja bàn thj xã. 

2. Yêu câu 
a) T chirc nghiên ciru, ph bin, quán trit nghiêrn tuc, sâu sac ni dung 

Nghj quyt s 121/2020/QH14 cüa Quôc hi; Quyét dinh sO 1472/QD-TTg ngày 

28/9/2020 cüa Thu tu'ng Chmnh phü; Quyt djnh s 1863/QD-TTg ngày 

23/12/2019 cüa Thu tung ChInh phü phê duyt Ké hoch hành dng quOc gia 

phông, chng bo 1irc, xâm hi tré em giai don 2020-2025; Chi thj so 23/CT-TTg 

ngày 26/5/2020 cüa Thu tung ChInh phü ye tang cu'ng các giãi pháp báo dam 
thirc hin quyn tré em và báo v tré em; Kê ho?ch sO I 74/KH-UBND ngày 31 
tháng 3 nam 2020 cua UBND tinh Ngh An v hành dng phông, chng bo luc, 
xârn hai tré em trén dja bàn tinh Ngh An giai domn 2020-2025 và các van bàn chi 

do cua tinh nhàm nâng cao hon nUa nhân thirc, trách nhiêrn cua gia dInh, nhà 
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trung, co quan, t chiirc vã rnci tng 1p nhân dan trong thrc hin quyên tré em 

và bão ye trê em, phông, cMng xâm hui tré em trên dja bàn th xã. 

b) Bão dam tInh dng b, nht quán vã phi hp cht chë trong trin khai 

thc hiên các van bàn nêu trén; phân cOng, phân cp, xác djnh rö nhirn vii cüa các 

ngành, các cp; nêu cao trách nhim cüa ngui dirng du các co quan don vj, dja 

phucmg trong vic trin khai các nhim vi du'çc giao. 

c) Xir l nghiêm di vth các co quan, t chü'c, cá nhân, k ca cha me, ngui 

chám soc tré em có hành vi vi phm pháp luât v tré em, nht là các hành vi xâm 

hi tré em, bao che, ch.m tr, c tInh kéo dài vii vic vi phm quyn tré em vi 

phu'ong châm "ding ngui, d(ing viêc, dñng thrn quyn, diing trách nhim". 

d) Khen thuô'ng, biu duong kip thè'i các Co quan, t chirc, cá nhân có nhiêu 

thành tIch trong thirc hin quyn tré em và bào v tré em, phông, chng xâm hi 

tré em trên dia bàn thi xä. 

d) Tang cuông kim tra, giárn sat vic thirc hin các chInh sách, pháp lut 

ye tré em. 

II. NHIM VU, GIAI PHAP VA PHAN CONG THIJ'C H1N 

1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi 

a) Tiêp tijc tham muu UBND thj xä chi dto các thành viên Ban diêu hành 

cong tác tré em phát huy t& han vai trô, trách nhim trong vic phi hçip thirc hin 

cong tác tré em; cung cp thông tin, tài 1iu, th chirc các hot dng v tuyên truyn, 

ph bin, giáo dic nâng cao nhn thirc v pháp luât, kin tht'rc, k nãng thrc hin 

quyn tré em, bão v tré em nói chung, phông, chng xâm hai, tai nmn thucTng tIch, 

dui nu'c tré em nói rieng cho di ngü can b lam cOng tác bão v, chàm sóc, giáo 

diic tré em, nh.t là cp phu'ô'ng và cng tác viên tré em các kMi; trin khai thirc 

hin b chi tieu thng ké v tinh hInh tré em và tInh hInh xârn hi tré em. 

b) Tang cuing các bin pháp vn dng, to diu kin thun ipi d huy dng, 

tip nhân ngun 1ixc cüa các t chirc, cá nhân tham gia vào các hott dng trç" giilp, 

chàm sóc, bâo ye tré em, h tro thu'c hin quyn tré em. 

c) Phi hgp vi các ngành lien quan kim tra vic thirc hin quyn tré em, 

bâo v, chàrn sóc, giáo dc tré em, phOng, chng xârn hi tré em, phOng chng tai 

nn thuong tIch, dui nuc tré em, lao dng tré em trên dja bàn. 

d) Chü trI, pMi hp phông Tài chInh-K hotch d xut b trI kinh phi phii 

hap cho hoat dng chàm sóc, bào v tré em trên dja bàn thj xä 

2. Phông Giáo diic & Dào to 
a) Thirc hin tt cOng tác huy dng tré em trong d tui rnu giáo, tré em 

trong d tuM nhà tré ra lOp; xay drng và chi do t chrc thirc hin dng b cac 

bien pháp ngàn ngira, giàrn thiêu tOi da tinh trng tré em bj that hpc, bO hpc; tang 
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cl.räng cong tác tu vn h9c du'mg và cong tác xâ hi trithng h9c; xây dirng các mô 

hInh tn.thng hoc an toàn, tnrng hoc than thin; chi do các co' s& giáo dic tang 

cung tuyên truyn, giáo dic pháp luât, kin thic, k' nãng sng, k náng bào v 

cho hoc sinh, quan tam nhóm hoc sinh có hoàn cãnh dc bit; xây drng ni dung 

hithng dn h9c sinh sir diing mng internet an toàn, hiu qua; thirc hiên, cái thin 

can bàn diu kin v sinh, nuâc sch, an toàn thrc phâm trong tru'ô'ng hpc. 

b) Trin khai có hiu qua cOng tác phi hçp giüa nba trung, gia dInh, xã 

hi trong hot dng giáo dic, dc bit là giáo dc 1i sang van bOa, rèn luyn dto 

dirc cho h9c sinh, cung cp thông tin, k' nãng phOng, chng xâm hi, tai nn dui 

nuó'c tré em cho hoc sinh va các bâc cha, me hoc sinh. 

c) ThLthng xuyên kiém tra viêc thrc hin trách nhirn báo v tré em, phông 

ngira và xu 1 kjp thii các vu viêc bao luc, xâm hai tInh duc, tai nan, thuang tIch 

tré em trong co' sâ giáo dçic; tham mu'u xr l' nghiêm trách nhim cüa ngithi dirng 

du co s giáo diic d xáy ra vii vic xâm hti tré em, vi phm quyn tré em theo 

quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Phông Van hóa-Thông tin: 

a) Tip tiic dy manh  giáo dçic dto d'c, 1i séng lành minh trong gia dInh 

nhm giàm thiu và tiirng bu'ó'c xóa bO tInh tr1ng bao 1irc gia dInh, tao hôn, sao 

nhang, bó mc tré em và nhU'ng hü nc 1c h.0 di vôi tré em; trang bj cho gia dInh 

kin thirc, k' nãng thrc hin quyn tré em, bâo v tré em, phông ngra xâm hui tré 

em, trách nhirn phát hin, thông báo, to giác hành vi xãrn h?i  tré em; triên khai 

!ng ghép thirc hin cong tác tré em trong cOng tác gia dInh và phong trào "Toàn 

dan doàn kt xây dirng di sng van hóa". 

b) PhM hçip vâi các phàng chuyên mon lien quan d tham muu UBND thj 

xâ chi dto cong tác phông, tránh dui nuO'c cho tré em trên dja bàn. 

c) PhM hçp kim tra và tham muu xir 1 nghiêm t chü'c, cá nhân có hành vi 

bao luc d& vói tré em. 

d) Tang cung các bin pháp phOng ngüa nguy co' bo lirc, xâm hi tré em 

trong các hoat dng du ljch; phi hap vth ngành COng an có bin pháp quàn 1)2 chat 

chê các di tuqng hot dng du lich; thanh tra, kiém tra và chi dao, xfr 1)2 nghiém 

co quan, t chirc, cá nhãn có hânh vi xàrn hi tré em trong hoit dng du ljch Va 

thirc hin các nhim vii phát sinh theo yéu cu nhim vi và cüa cp có thtrn quyn. 

4. Phông Y tê 

Thrc hin các bin pháp ye phông chông suy dinh dLrOng tré em duài 6 tuOi 

dt hiu qua; báo dam quyn !i cüa tré em du'c tiêp cn các djch vi chãm soc 

sirc khOe có chit luçrng tii các co si khám chtra bnh. 
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5. Phông Tu' pháp 
Dy mmnh cong tác tuyên truyn, phô biên, giáo diic pháp 1ut ye tré em; 

tang cu'mg cong tác tro giiip pháp 1 cho tré em; nâng cao nàng lu'c, k näng cho 
di ngü can b tr gi1ip pháp 1' d thirc hin tr giiiip pháp 1 cho trê em bj xâm 

hai; thanh tra, kim tra chuyên d và có bin pháp chârn dü't tinh tr1ng nuôi con 

nuôi trái pháp lut. 
6. PhOng Tài chInh-Kê hoch 
Xây dirng chi tiêu thong kê v tré em trong h thông chi tiêu kinh tê - xä hi 

tinh theo hithng dn cüa tinh. 

Tham mu'u UBND th xä b trI kinh phi darn báo thirc hin các chuo'ng trInh, 

d an, dir an v bào ye, chám sóc, giáo due tré em, dãc biêt darn bão cho cOng tác 

phông, chng xâm hi tré em; phông, chng tai nmn thuo.ng tIch, dui nithc tré em 

theo phân cp ngân sách nhà nuc hin hành. 

7. Cong an thj xã 
a) Chi dio COng an các phurng tang cuing tharn rnuu phi hcrp triên khai 

thrc hin có hiu qua cOng tác phOng ngra ti phm xârn hi tré em; lam tOt cong 

tác bâo ye an toàn cho tré em là nan nhân bi xârn hai, bi rnua ban; kjp thai du'a nn 

nhân di giám djnh hoc phôi hcip vfii co' so djch vv bâo ye tré em, co' sO khám, 

chCra bênh tin hành các bin pháp thu thp chig cO, du vet phiic viT vic giám 

djnh, bao gm cã giárn djnh mirc d tn hti v sirc khOe tam thn cOa tré em. 

b) Tp trung diu tra, xO 1' nghiêm minh ti phrn xârn hii tré em, ch tr9ng 

cong tác diu tra than thin theo huOng dn cia B Cong an. Chi do vic bão dam 

t 1 thi l t giác, tin báo v ti phim, kin nghj khOi t dM vOi các vii xâm h?i 

tré em dt 100%; t 1 giãi quyt th giác, tin báo v ti phrn, kin nghj khOi t v 

xâm hi tré em dtt trên 95%; 100% các vij có dâu hiu ti phtm phái duc khOi to 

d diu tra theo quy djnh cüa pháp lut; diu tra khárn phá ti phim xâm hai  tré 

em dat trên 80%, trong do các ti phrn rt nghiêrn trçng, dc bit nghiêm tryng 

dt trên 90% tOng s an khOi t. 

8. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
Di rnOi ni dung, bin pháp tuyên truyên, tang thOi lu'çmg thông tin, dành 

cac chuyên trang, chuyên miic v cong tác tré em; däng tái, phát tin, bài hu'Ong dn 

kin thrc, k5i nàng th?c hiên quyn tré em, báo v tré em, dc bit là phông, chng 

xâm hi, tai nn dui nuOc tré em. 
9. Các phông, ban, ngành, do'n v lien quan 
a) Trong phtm vi chOc nang, nhirn v1i cüa rnlnh, thirc hin tt quyn tré em, 

bâo v tré em nói chung và cOng tac phông, chng xârn hi tré em nói riêng, trong 
do tang cuOng tuyén truyn, phO bin pháp lut, kin thOc, k9 nãng nhm nâng cao 
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hiu qua thirc hin quyn tré em, bão v tré em và phông, chng xâm hi tré em 

cho mi ngui dan. 
b) Can c1r chirc nàng, nhirn vu t chirc thanh tra, kiêm tra chuyên d v thrc 

hin quyn tré em, bào v trê em, phông, chng xâm hi tré em; d cao trách nhim 
và xü 1 nghiêm trách nhim ngui dirng du co quan, t chirc, cá nhân thuc Ca 
quan, dan vj mInh quãn 1 khi có hânh vi xârn hti tré em. 

10. Be nghj Vin kiêm sat nhân dan thj xä 
Ap dçing dng b các giâi pháp d thixc hin tt cong tác th?c hânh quyên 

cong t, kim sat hott dng tu' pháp; phôi hçip cht chë vâi Ca quan diêu tra kp 
th?yi thu thâp chtrng cir, báo ye, h trG tré em là nin nhân, day nhanh tiên d giâi 

quyêt vi an và chng bO ipt ti phrn; báo darn truy tO ding ngu'à'i, diiing ti, dung 

pháp luât, tang cumg bi duO'ng kin thirc, k näng giái quyêt các vii an xâm hi 

tré em cho kiêm sat viên; thirc hin cOng tác thng kê v các ti phtm ma tré em 

là di tucmg bj xâm hi. 

11. Be nghj Tôa an nhãn dan thj xã 
Bão dam xét xir kjp thai, dOng nguiii, diling ti, áp diing hmnh pht nghiêm 

minh vri ngu?i phm ti xâm hii tré em; bâo dam yêu cu xét xtr tii phông xét xir 

than thin theo quy djnh cüa pháp 1ut; tang cung bi duO'ng kin th'rc, k näng 

giài quy& các vii an xâm hi tré em cho Thâm phán; Hi thm nhân dan. 

12. Be nghj Uy ban MTTQ thi x và các co' quan doàn the cap thj 
Dy minh cOng tác tuyên truyên, giáo diic vn dng, giám sat, phân bin 

vic thtrc hin chInh sách, pháp luât ye phOng, chng xâm h?i  tré em; tIch circ thçrc 

hin nhim v báo ye, chãrn sóc, giáo dic tré em gn vó'i cuc vn dng "Toàn dan 

doàn kt xây dirng nông thôn mó'i, dO thj van minh" và các phong trào, các cuc 

vn dng do các t chirc thành viên cüa Mt trQn trin khai; tuyên truyn, vn dng 

hi viên, doàn viên và toàn xã hi kjp thai phát hin, t giác, len an mtnh me các 

hành vi vi phm quyn tré em, bo 1irc, xâm hai  tré em; tIch crc phOng ngira, quãn 

con cái, tir bâo ye con em rnInh khOi các hành vi xâm hii và tai nin dui ni.rc. 

13. UBND các phu'b'ng 
a) Xây drng Ké hoch triên khai thirc hin vâ bô trI ngun hrc, kinh phi d 

thirc hin K hoach  dam bào phu hp'p, hiu qua, dung quy djnh. 
b) Tang ci.thng cOng tác chi do, diu hánh, tuyên truyn, giáo dic các chInh 

sách, pháp lut, chuang trInh k hoch ye cong tác báo v tré em, phàng, chng 
xâm hai  tré em; phát buy vai trô và gn trách nhirn cüa các thành viên Ban diu 
hành cOng tác tré em phithng theo chrc nang nhirn vii du'c phân cOng; báo dam 

các tré em có nguy ca, bj xârn hi duc áp diing bin pháp h trG, can thip; tiêp 
tiic buy dng nguOn lirc tr các cá nhân, t chu'c cho cOng tác tré em. 
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c) Hang nàm báo cáo Hi dng nhân dan phumg vic thirc hin quyn tré 
em, giãi quyt các vn d v tré em cüa dja phung theo quy dinE tai  khoãn 3 Diu 

90 cüa Luât Tré em. 
III. CHE DQ BAO CÁO 

Can cir K hoch nay các phông, ban, ngành, doân th cap thj có lien quan, 
UBND các phuxng chit dông xây dirng k hotch, trin khai thrc hin; djnh kS' 
truc ngày 05 tháng 6 và truôc ngãy 05 tháng 11 hang nàrn, báo cáo dánh giá tInh 

hInh, kt qua thuc hién, xác djnh nhiêrn vu, giái pháp thai gian tiêp theo ye UBND 

thj xä (qua phông Lao dông - Thu'ong binh và Xã hi) dê tong h'p, báo cáo S& Lao 
dng - Thwmg binh và Xã hi và cp có th.m quyn theo quy djnh./. PQ— 

Ncri nhân: 

- SO LDTBXH; 
- TT Thj üy,TT HDND thi xã; 
- Chü tich, các PCT UBND thj xã; 
- Các phOng, ban, ngãnh, doân th cp thi; 
- UBMTTQ thi xã; 
- UBND các phuOng; 
- Luu: VT, LDTBXH.

,
f 

TM .UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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