
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hinh phñc  
S: /KH-UBND Czca Lô, ngày tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
Thirc hin cong tác tré em trên dja bàn thj xã nàm 2022 

Thrc hin K hoch s 197/KH-UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh Ngh 
An ye thirc hic cong tác tré em trên dja bàn tinh Ngh An näm 2022, UBND thj 
xâ ban hành Kê hoach thuc hiên nhij sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 
1. Mic ctIch: 
Triên khai kjp th?i, day dü và Co hiu qua các ni dung cüa các quyt dnh, 

chuang trmnh v cong tác tré em trên dja bàn thj xã. Tto sir quan tam, phát buy vai trO 
và trách nhim cüa cá h thông chInh trj, các cp, các ngânh tr thj xã dn các 
phi.thng, gia dInh, cong dng và toàn xã hi di vôi cong tác tré em. 

P. A 2. Yeu cau: 
a) Cu the hóa các ni dung, dê ra các giái pháp thrc hin các quyêt djnh, 

chuang trInh v cong tác tré em phü hçp vi diêu kin thirc t a dja phuang, dan vj 
dam báo cho vic chi dao  trin khai thirc hin nghiém tüc, dit kt qua. 

b) Xác djnh rO trách nhim cüa các to chüc, cá nhân trong vic thrc hin các 
ni dung, quy djnh trong các quyt djnh, chtrang trInh v cong tác tré em; tang cuang 
kim tra, don dc, hithng dn và tháo g nhüng khó khän, vrnng mc d trin khai 
thit thrc, hiu qua cong tác tré em 

II. NO! DUNG vA GIAI PHAP THVC HIN 
1. Dy minh cong tác truyn thông, giáo dic, 4n dng xã hi nhäm nãng 

cao trách nhim, kin thfrc, k5 nàng v cOng tác tré em 
1.1. Tiêp tiic t chi1rc th?c hin hiu qua các nghj quyêt, chuang trInh, dê an, ké 

hoach cüa Trung uang, cüa tinh, cüa thj xã d thrc hin pháp lu.t, chInh sách v báo 
v, chäm sóc, giáo dçic tré em, giái quyt các van d v tré em; 

T chüc Tháng hành dng vi tré em näm 2022 vri chü d "Chung tay báo v ire 
em hay len tiê'ngphông, chóng xâm hgi, bqo ly'c Ire em" (Thai gian thic hin. Tháng 
6 nám 2022) 

1.2. Da dng hóa các boat dng, ni dung, hInh thüc tuyên truyên, phô bién 
chInh sách, pháp lu.t v tré em, các kin thüc, k5 nàng ye chàm soc, bâo ye, giáo 
dic tré em; 

T chüc truyn thông, t.p huân den các cap üy, chInh quyên, to chrc, dan vj, 
cong dng các kh&. Tp trung hthng tai nhOm tré em, h9c sinh yà các thây, cô 
giáo & các cp hQc, bc h9c và dc bit là các bc cha, mc, các thành viên trong gia 
dInh và ngu&i trrc tip chàm soc tré. Thông tin v Tong dài din thoi quOc gia bão 
ye tré em 111, du&ng day nóng bào v tré em cüa tinh 1800.599.963 tai  Trung tam 
cong tác xã hi tinh và các djch vi bâo ye tré em tai  dja phuang den tirng gia dinh, l&p 
hçc, cong dng dan eli và tré em. 
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1.3. Nhân rng phong trào "Toàn dan chám sóc, giáo dyc, báo v tré em" gàn tiêu 
chI ye thçrc hin quyn tré em vci vic dánh giá do thj van minh trong cuc 4n dng 
"Xáy dy'ng nóng thón m&i, do thi van minh" den ti.img dja bàn dan 

2. Thiic hin có hiu qua các chirong trInh, k hoch v cong tác tré em, 
1ng ghép các mlic tiêu, ch tiêu bão v, chãm sóc, giáo diic tré em theo ké 
hoich phát trin kinh t - xã hi cüa dla  phurong, don vj 

2.1. V Myc lieu phát trkn bàn d&n  Ire em, chám soc sá'c khOe, din/i 
du'ông cho Ire em. 

Day manh  thirc hin các giài pháp, chumg trInh, dê an ye chäm soc süc thôe, 
dinh duöng cho tré em, chäm soc sue khóe tam thin; phát trin toàn din tré em 
trong nhU'ng näm dAu di; To chirc thirc hin có hiu qua chInh sách khám bnh, 
chüa bnh cho tré em dithi 6 tui, tré em có hoàn cãnh dc bit, tré em thuc h gia 
dInh nghèo; hithng dn ye viêc dam bão an toàn, cách chám sóc, thirc hin each ly, 
theo dOi, diu trj và phông chng các djch bnh, dch bnh Covid-19 cho tré em. 

2.2. V myc lieu giáo dyc Ire em: 
Triên khai thirc hin hiu qua cong tác huy dng tré trong d tM nba tré, 

mu giáo ra lirp. Xây drng môi tnrèng giáo diic lành manh,  than thin, không có 
bao 1irc; chü dng, linh boat sir ding nhiu giâi pháp, hInh thüc t chirc dy vi h9c, 
dam bâo phOng cMng dch bnh d hoàn thành t& chumg trInh nàm h9c 2021 - 
2022. Trin khai thrc hin hiu qua mô hInh phi hqp gifla nhà triing, gia dInh, 
xã hi trong boat  dng giáo dc h9c sinh; chñ tr9ng giáo dic truyn thng ljch sü, 
van boa dan tc và phát triên nhân each, k näng sng, tài näng cüa tré em giáo 
diic giói tInh, sirc khóe sinh san cho tré em. 

2.3. Muc lieu v bào ye Ire em 
2.3.]. Tiêp tic tang cung hiu lirc, hiu qua vic thirc hin chInh sách, pháp 

1ut v phông, chng xâm hai  tré em, tang cumg các bin pháp dam báo thirc hin 
quyn tré em và bâo v tré em trén dja bàn thj xã. 

2.3.2. Thirc hin t& các chInh sách v chäm soc, nuôi du6ng, trçi gil1p và vn 
dng ngun lirc xã hi dê u'u tien h trçi, giüp dö tré em có hoàn cãnh dc bit, khó 
khãn. 

2.3.3. Thirc hin t& cong tác bào v tré em trong dai  djch Covid-19; chãrn soc 
tré em con phi..i san, tré em mô côi cha mc do bj ành hithng bi djch Covid-19 theo 
dung quy djnh. 

2.3.4. Thrc hin có hiu qua cong tác phông, chông tai nan,  thuong tIch tré 
em, nht là duM nithc tré em; tang du tu kinh phi cho cong tác phông, chng tai 
nan, thuGng tIch tré em & dja phuong. 

2.3.5. Thirc hin hiu qua cong tác phOng ngua, giãm thiéu tré em lao dng 
trái quy djnh cüa pháp lut; nâng cao nhn thuc, näng lirc và trách nhim cilia cap 
üy, chinh quyn các c.p, các ngânh, các t ch&c có lien quan, ngu&i si~ ding lao 
dng, cong dng, cha mc yà tré em; không d xây ra vic s& ding tré em lao dng 
trái yój quy djnh cüa phap 1utt. 
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2.3.6. Thirc hin tht cong tác nuOi con nuôi; trq giüp pháp 1 cho tré em theo 
quy djnh cüa Lut Trçi giüp pháp l; dam bão cho tré em duçic trq giüp pháp 1 
mien phi, duçc thông báo day dü ye quyn dugc trq giüp pháp l. 

2.3.7. Tang cu?mg hoat dng quán 1 trên mtng Internet, mng xã hi có ni 
dung lien quan den tré em. Thirc hin các giái pháp bão v tré em, thit 1p các 
kênh thông tin dê tiêp nhn, phân ánh thông tin v báo v tré em trên môi trrnmg 
mng; bâo dam quyên bI mt di sang riêng tu cüa tré em trong hoat dng thông 
tin, truyên thông. 

2.4. Mic lieu v myc lieu van hóa, vui cho'i, gidi In' cizo Ire em. 
2.4.1. Tiêp tic quan tam xây dimg các thiêt chê van hóa, th thao dành cho 

tré em, bâo dam hott dng biu din, sang tác ngh thutt có ni dung phü hçip vi 
van hóa truyên thOng, có phuang thüc phü hqp vâi tré em trong bi cânh phông 
chông djch Covid-19. 

2.4.2. IJu tiên bô trI qu dt, ngun 1irc dâu tu xây drng phát trin các cong 
trInh van hóa th thao cho tré em. 

2.5. Myc lieu vt sy tham gia cüa Ire em vào các vin d Ire em 
2.5.1. Lông ghép xây dmg, huó'ng dan, thirc hin và phát triên mO hInh 

phèng chng bo hrc gia dInh gn v1i tuyên truyn giáo diic dio dirc li sng 
trong gia dInh, chit tr9ng thüc dy quyn tham gia cüa tré em trong gia dInh; 

2.5.2. Tich hçp, lông ghép các ni dung có sir tham gia cüa tré em vào các 
chucing trInh chInh khóa vâ hot dng ngoi khóa phü hcip vth dip h9c, nAng 
lrc, sr phát trin cüa tré em; xây dirng và phát trin mO hInh di thoti h9c dumg 
dê thüc day quyên tham gia cUa tré em trong tri.thng h9c. 

3. Tang ctrb'ng cong tác quãn 1 nhà ntró'c ye tré em gn vri thyc hin 
cong tác BVCS và GDTE trong các chInh sách phát trin kinh t - xa hi. 

3.1. Xây dimg và thirc hin có hiu qua các chixcng trInh, kê hoch ye tré em; 
lông ghép các mic tiêu, chi tiêu v tré em vào kê hotch phát trin kinh t - xã hi; 
lng ghép các chucrng trInh mic tiêu quôc gia, lông ghép vn d nghèo tré em 
trong chInh sách tip c.n giãm nghèo da chiéu. 

3.2. Tang cuing dâu tu ngun 1irc cho cong tác cham sóc, bâo v và giáo diic 
tré em. 

Bô trI ngan sách và huy dng nguôn hrc xã hi nhäm dam bao cOng tác bâo v 
chäm soc yà giáo diic tré em, trong do uu tiên tré em có hoàn cãnh dc bit, khó 
khan; 1ng ghép vój các chung trInh khác có lien quan d triên khai K hoch. 

3.3. Tang cuô'ng cong tác hithng dan, kim tra, giám sat, s, tng kt; khen 
thu&ng, k5' 1ut trong vic thirc hin chInh sách, pháp luat v bão v, chãm soc và 
giáo dc tré em; xir l nghiem các hành vi vi phm quyen tré em 

3.3.1. Giái quyt kjp thi khiu ni, to cáo vic thirc hin quyen tré em; dOn 
dc vic giâi quy& kin, kin nghj cüa tré em, cha m, ngisäi giám h, tO chüc 
di din ting nói nguyen v9ng cüa tré em. 

3.3.2. To chüc thanh tra, kim tra, giám sat vic thre hin các nhim yj  ye 
báo v, chäm soc và giáo dc tré em theo chirc nang, nhim vii di.rçc giao. 

3.3.3. Tip ti1c thirc hin dánh giá phuing phü hçip vi tré em theo quy dinh. 
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3.3.4. Xr l nghiêm minh các hành vi vi pham pháp 1ut v tré em, nht 
là các hành vi xâm hai tré em. 

- cao và xU 12  nghiêm trách nhim ngithi dimg du d xày ra các vi xâm 
hai ire em trên dja bàn quãn 1 ma không có bin pháp chi do, xir l có hiu qua 
hoc vi pham pháp 1u.t ye báo v tré em, phông, chng xâm hai, bao hrc tré em, 
tao hon. 

- Xr 1 nghiêm di vth các Co quan, t chüc, Ca nhân, k cá cha mc, ngui 
chäm soc tré em có hành vi vi phm pháp 1u.t v tré em, nh.t là các hânh vi xâm 
hai tré em, bao che, chm tr, c tInh kéo dài vi vic vi phim quyn tré em. 

3.3.5. Trin khai thu thp chi tiêu thng kê, báo cáo theo Thông tu s 13/2021(11-
BLDTBXH ngày 30/9/2021 cüa B tru'Ong Bô Lao dng - Thiiong binh và X hi ban 
hnh B chi tiêu thng ké v tInh hInh tré em và tInh hInh xâm hai  tré em, xü 1 vi 
phm hành chInh di vri các hành vi xâm hui tré em; theo dOi, quãn 1 rà soát, xác thrc 
thông tin, dir lieu tré em và duy trI ctp nhtt len ph.n mêm quán l thông tin tré em trên 
nên tang so. 

4. Cüng c b may, kin toàn, phát huy h thông t chfrc, mng luó'i cong 
tác viên bão v, chãm soc tré em & co' s&. 

4.1. Phát huy vai trô, trách nhim và nâng cao chat luçmg hoit dng cüa Ban 
Diu hành cong tác tré em các cp; 

4.2. Xây drng các chuong trInh, ké hoch lien ngành dé thirc hin các n him 
viii cO tInh cht lien ngành ye báo v, chám soc và giáo duc tré em. 

4.3. Thrc hin phong trào "Toàn dan bâo v và giáo diic tré em"; các phong 
trào cüa các t chüc doàn the; các hot dng cüa các to chirc xã hi, co quan, don 
vj vth miic tiêu xây drng môi truOng sng an toàn, than thin, lành mnh cho tré 
em, báo dam gt Ca tré em có Ca hi phát trin toân din v th cht, trI tue. tinh 
th.n và dao dirc. 

III. TO CH1YC THIIC HIN 
1. Kinh phi thrc hin 

Kinh phi thirc hin ducic bO trI t1r nguôn ngân sách nhà nixc trong di toán 
chi thu&ng xuyên hang näm cüa các co quan, don vj, dja phuang theo phân cap 
ngân sách hiên hành; tir nguôn huy dng, dóng gop, h trçY cüa các to chüc, Ca nhân 
trong và ngoài nurc và các nguôn kinh phi hçip pháp khác. 

2. Phãn cong to chü'c thiuc hin 
2.1. PhOng Lao dng, Thuang binh và Xã hi chü trI tham mini, tong hçip báo 

cáo tInh hInh trin khai thrc hin K hotch cong tác tré em nàm 2022, djnh k3' báo 
cáo Sâ lao dng-TB&XH theo quy djnh. 

2.2. Các phOng, ban, ngành, doàn the cap thj; UBND các phu?mg theo chirc 
näng nhim vi1 xây dirng k hoch và chü dng trien khai thirc hin k hoch cong 
tác tré em nàm 2022. 

2.3. D nghj Ban Tuyen giáo Thj üy chi do, djnh huâng ni dung truyen 
thông, giáo diic v tang cumg s1r länh dao  cüa Dâng dôi vOi cong tác tré em trong 
tInh hInh mth; 
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2.4. D ngh Uy ban Mt trn T quc thj xã và các t chirc doàn th cp thj 
phôi hçip triên khai, thirc hin K hoach. 

3. Chê d báo cáo: 
Báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác tré em djnh kS'  6 tháng (ngày 05 tháng 

5), báo cáo näm (ngày 25 tháng 10) g1ri v UBND thj xã d tng hcip báo cáo Si 
Lao dng — Thuong binh và Xã hi, Hi dng nhân dan thi xã theo quy djnh. 

Trên day là K hoach thirc hin cong tác tré em näm 2022, UBND Thj xã yêu 
cu các phông, ban, ngành, cci quan, dcm vi lien quan, UBND các phtr?mg nghiêm 
tue t chirc thuc hiên./. 

Noi nhân: 
- Si Lao dng —TB&XH; 
- Chü tjch, các PCT UBND Thj xã; 
- Ban Tuyên giáo thj üy; 
- Các to chCrc doàn the cap thi; 
- Các phong, ban, ngânh, don vj thj xä; 
- UBND các phir&ng; 
- Liru VT, LDTBXH. A( 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU T!CH 

Hoàng Van Phiic 
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