CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM

UY BAN NHAN DAN
TH XA CU'A LO

Dc 1p - Tu' do- Htnh phñc
Ci'a Lô, ngày05 tháng 7 nàm 2021

So:993 /UBND-LD
V/v thixc hin Cong din s 04/CDLDTBXH ngày 01/6/2021 cüa B tru'&ng
B Lao dng-Thuo'ng binh & Xã hi

KInh gi.'ri:
- Các phông, ban, ngành, doàn th cp thj xã;
- Uy ban nhân dan các phuô'ng.
Thirc hin Cong din s 04/CD-LDTBXH ngây 01/6/2021 cüa B trithng b
Lao dng-Thuong binh Va Xã hi ye vic tang cuô'ng bâo v, chàm soc tré em
trong di djch Covid-19 và phông, chng tai ntn thuo'ng tIch, dui nu'ic tré em
trong müa he (Co Cong din kern theo) và Cong van so 4144/UBND-VX ngày
22/6/202 1 cüa UBND tinh Ngh An ye vic thirc hin Cong din so 04/CDLDTBXH ngày 0 1/6/2021, UBND thj xã dê ngh các phông, ban, ngành, doàn the
cap thj và UBND các phumg thrc hin mt so các nhim v sau:
1. Các phông, ban, ngành, doàn the cp thj và UBND các phung:
Tang cu'ô'ng tuyên truyn, cung cp thông tin, hu'âng dn cha mc, ngu'i
chàrn soc tré em nâng cao kin thirc, k näng bâo v tré em trong tru'ông hgp phâi
each ly do di djch vâ v phông chông tai nn thuang tIch, dui nuO'c, xâm hai tré
em và an toàn trén môi trung rnng. Vn dng các Co quan, t chirc, doanh
nghip, cá nhân tham gia h trçY kinh phi, d dung thit yu và tang cuè'ng dinh
duO'ng cho tré em trong phOng chng djch vôi phuo'ng chârn không mt tré em nào
roi vào hoàn cãnh khó khãn do dai dich Covid-19 ma không du'çc h trçY, chàm soc
kip thô'i. Tip tue trin khai, thirc hin nghiêrn the, hiu qua chi do cüa TJBND thj
xã ti K hoch s 08/KH-UBND ngày 29/01/2021 ye tiêp tic tang cung hiu hrc,
hiu qua vic thrc hin chInh sách, pháp 1ut v phông, chng xârn hi tré em; các
bin pháp báo dam thirc hin quyn tré em và bâo v tré em trén dja bàn thj xã.
2. U ban nhân dan các phuung:
- Chi dao, rà soát, quân 1 tInh hInh bâo v, chàrn soc tré em trong phông,
chng djch, trong do, dc bit quan tarn nhóm tré cO hoàn cânh dc bit.
- V.n dng các gia dInh k' cam k& v thrc hin tot quyên tré em, quan tarn
trông giü', giám sat, bâo dam an toàn cho tré em.
- Thung trtrc tng hgp tInh hInh tré em chu tác dng cua di djch Covid19, tré em bj tai nn thuo'ng tIch trên dja bàn báo cáo UBND thj xã (qua PhOng
Lao d5ng-TB&XH)

D nghj các phông, ban, ngành, doân the cp thj, UBND các phurng triên
khai thu'c hin nghiêrn t1ic, kjp thii các ni dung trên./.
IVoi nhân:
- Nhu trén;
- Chü tjch, PCT UBND thj xã;
- Luu: VT, LDTBXHM-
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