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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em  

tỉnh Lào Cai năm 2023 
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự 
phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em. Hạn chế tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bảo vệ trẻ 
em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bị tai nạn thương tích, đuối nước... 

- Huy động sự tham gia tích cực của gia đình, cộng đồng, trường học và 

toàn xã hội vào việc thực hiện Luật Trẻ em, các chương trình, kế hoạch có liên 
quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

- Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và bình đẳng với mọi trẻ em để 
trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách, trí tuệ. Thực hiện 

hiệu quả các quyền cơ bản của trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em vào 
các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

2. Yêu cầu: Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch và 
các chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 và giai đoạn 2021 - 
2025. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em của sở, ngành, đơn vị, địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 
chỉ tiêu trong kế hoạch của tỉnh. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

- Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 3,7 năm 2022 xuống còn 

3,5% năm 2023. 

- Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc. 

100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được kịp thời phát hiện, can thiệp, trợ giúp để 

ổn định tâm lý và phát triển bình đẳng. 

- Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai không sử dụng lao động trẻ em. 
Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em tham gia làm kinh tế phụ giúp gia đình. 100% 

trẻ em tham gia lao động trái quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp 
và hỗ trợ kịp thời. 

- Phấn đấu 93% trẻ em trong và ngoài trường học được hướng dẫn và biết 

kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối 
nước. Tăng dần tỷ lệ trẻ em được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối; 93% 
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hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng và trẻ em được tuyên truyền nâng cao kiến 
thức và kỹ năng cơ bản về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước. 

- Đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí tại 

các cơ sở y tế công lập theo quy định của Pháp luật. Thực hiện tốt các quyền cơ 
bản của trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em. 

- Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em các cấp. 100% cán bộ làm 

công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã/phường/thị trấn được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phấn đấu có 100% 
xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 

- Vận động, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đạt 1 tỷ đồng trở lên. 
Vận động, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn 

hoạt động hiệu quả. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động truyền thông 

a) Nội dung 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Trẻ em, các chính sách, 

chương trình có liên quan đến trẻ em trên các phương tiện truyền thông đài, báo, 
Internet, mạng xã hội... Tuyên truyền, quảng bá Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 

111 và đường dây nóng tỉnh Lào Cai 18001136. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại 

cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. 

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm truyền thông bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

như: Sách mỏng tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; sách mỏng 
tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; sách mỏng tuyên truyền 

phòng ngừa lao động trẻ em để cấp phát đến các gia đình, trẻ em trong và ngoài 
trường học; tờ rơi tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chuyên đề; sản 

xuất băng rôn, banner, áp phích tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em, Diễn 
đàn trẻ em các cấp... 

b) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.  

c) Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia 

bảo vệ trẻ em (nếu có); Ngân sách tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội năm 2023. 

2.  Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng lực của cha mẹ, người 

chăn sóc trẻ và trẻ em; hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, hoàn thiện 
hệ cơ sở dữ liệu bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

a) Nội dung: Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 540 cộng tác viên, tình nguyện 
viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố và cha mẹ, người chăm sóc trẻ 

em và trẻ em trong, ngoài trường học về công tác phòng chống bạo lực, xâm hại 
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trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; phòng ngừa lao 
động trẻ em. 

b) Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

c) Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia 

bảo vệ trẻ em (nếu có); Ngân sách tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội năm 2023. 

3. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em  

- Tổ chức điểm 01 Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh. Chỉ 
đạo và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động 

Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em 
năm 2023. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ 

em, bao gồm: Tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan truyền thông cấp tỉnh, 
Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình, cổng thông tin điện tử tỉnh; hệ 

thống cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp 
huyện và đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức các 
hoạt động nhân đạo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng trọng điểm 

tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Qũy Bảo trợ trẻ 
em các cấp tỉnh Lào Cai (có kế hoạch riêng). 

4. Tổ chức diễn đàn trẻ em 

a) Nội dung 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đoàn 

trẻ em tập luyện và tham gia Diễn đàn trẻ em tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho 20 dẫn trình viên và 60 trẻ em về phương 

pháp kỹ năng xây dựng thông điệp truyền thông, kỹ năng dẫn trình viên thảo 
luận nhóm và thuyết trình. 

- Tổ chức 01 diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, địa điểm thực hiện tại thành phố 

Lào Cai hoặc thị trấn Sa Pa; xây dựng kịch bản, chương trình diễn đàn, đối thoại 

giữa trẻ em với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ em tham gia diễn 

đàn cấp tỉnh. Hướng dẫn 9/9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn đàn trẻ em 
cấp huyện, thị xã, thành phố. 

b) Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn Lào Cai và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương cấp cho Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023. 
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5. Hoạt động của mô hình hỗ trợ can thiệp, trợ giúp trẻ em 

a) Nội dung: 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thí điểm mới các 

mô hình hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp trẻ em theo hướng dẫn của Cục Trẻ em, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, như: “Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia 

đình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo 
lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”; "Mô hình Câu lạc bộ Thủ 

lĩnh của sự thay đổi"; “ Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt ”. "Mô hình phòng chống đuối nước cho trẻ em; "Mô hình phòng ngừa, 

trợ giúp trẻ em phải lao động sớm, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều 
kiện độc hại nguy hiểm”; "Mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi 

không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật”; "Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ 
giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản 
cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt”… 

- Tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung hoạt động, thông qua kết quả 

khảo sát và báo cáo xây dựng kế hoạch hoạt động của mô hình. Triển khai kế 

hoạch; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, năng lực giám sát cho các thành viên 
trong xã triển khai mô hình. Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao năng lực, 

nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tại xã triển khai mô hình về 
công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương 
tích, đuối nước cho trẻ em; phòng ngừa lao động trẻ em... 

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tại huyện, xã triển khai thực 

hiện mô hình. 

c) Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

d) Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia 
bảo vệ trẻ em (nếu có); Ngân sách tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội năm 2023. 

6. Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

a) Nội dung: 

- Giao Sở Lao động - TBXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 

phương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn xã, phường, thị 
trấn phù hợp với trẻ em (theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, 
phường, thị trấn phù hợp với trẻ em). 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị 
trấn phù hợp với trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Tổ chức thực hiện:  
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- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

7. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em: Tổ chức các hoạt 

động vui chơi, giải trí, văn hoá, thể thao. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, trao tặng 
học bổng cho trẻ em có nhiều thành tích trong học tập, trẻ em nghèo vượt khó 

vươn lên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… nhân các ngày lễ, tết: Tết nguyên đán, 
ngày Quốc Tết Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu; Tổ chức Lễ tuyên dương khen 

thưởng học sinh giỏi năm học 2022 - 2023; trao tặng học bổng cho trẻ em 
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học tập tốt.   

8. Hoạt động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và việc hỗ trợ, can 
thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

- Cấp phát tài liệu tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến 

trường học, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình trẻ em có 

nguy cơ bị bạo lực, xâm hại để theo dõi bảo vệ, hỗ trợ. Chỉ đạo cấp ủy, chính 
quyền cơ sở thường trực cán bộ tiếp cận gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và 

trẻ em để tuyên truyền, giáo dục, tư vấn luật pháp, các chính sách trợ giúp xã 
hội.  

- Quản lý tốt danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, thành phần ham 

chơi, lười lao động, nghiện rượu, ma túy, đua đòi, sống buông thả để giáo dục, 
răn đe trước khi có biểu hiện của bạo lực, xâm hại trẻ em.  

- Kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và 
điều tra, đề nghị truy tố các tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em. Xử lý nghiêm 

các đối tượng xâm hại trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kịp thời tiếp cận, nhận diện trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; xác 

định mức độ tổn hại và nhu cầu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp phù hợp 

theo hướng dẫn tại 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. 

9. Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn 

thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Cấp phát tài liệu tuyên 
truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đến cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ và trẻ em trong, ngoài trường học. 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt mô hình “Trường học an toàn”, 

"Cộng đồng an toàn" và “Ngôi nhà an toàn”. Tăng cường tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước cho trẻ em. 

- Duy trì, thực hiện hiệu quả các hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ triển khai 

các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

10. Công tác phòng ngừa lao động trẻ em 
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- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các chủ công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

người sử dụng lao động về luật pháp, chính sách phòng ngừa lao động trẻ em 
trên địa bàn tỉnh. Cấp phát tài liệu tuyên truyền phòng ngừa lao động trẻ em đến 

các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động; 
cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong, ngoài trường học. 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt mô hình bảo vệ trẻ em khỏi lao động 
nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm. Tăng cường tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong, ngoài trường học 
về phòng ngừa lao động trẻ em. 

- Huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án có sự đầu tư của tổ chức 

quốc tế về phòng ngừa lao động trẻ em. 

11. Công tác xã hội hóa nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

- Kiện toàn Ban Quản lý, điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tỉnh Lào 

Cai; xây dựng kế hoạch vận động và sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo trợ trẻ em các 
cấp trong tỉnh. 

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo 
tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức Quốc tế tiếp tục quan tâm, đóng góp, hỗ trợ 

bằng tiền mặt và hiện vật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua Quỹ Bảo 
trợ trẻ em các cấp tỉnh Lào Cai. 

12. Công tác kiểm tra, giám sát: Giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các chương trình hành động vì trẻ em, chương trình bảo 
vệ trẻ em, các kế hoạch trung hạn và giai đoạn về bảo vệ trẻ em; việc triển khai 

thực hiện tiêu chí, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; công tác 
cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; kiểm tra công tác thu thập thông tin 

trẻ em và cập nhật vận hành phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em năm 2023 được giao cho sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương cho Chương trình hành động 
vì trẻ em năm 2023 (nếu có). 

- Nguồn xã hội hóa: Vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước ủng hộ cho các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp.  

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố bố trí kinh phí từ ngân sách để chi cho các hoạt động quản lý nhà nước về 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu 

quả. 
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- Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường kinh phí tổ chức các 

hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả  
thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023, báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo yêu cầu. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

- Sở Tài chính: Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện 

các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo kế hoạch. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

và kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lào Cai để xây dựng kế 
hoạch và lồng ghép tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với các chương trình, kế hoạch phát triển của 
ngành, đơn vị. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và 

triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa 

phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 đạt hiệu quả. 

- Rà soát, kiện toàn Ban Điều hành, nhóm công tác liên ngành cấp huyện, 
thị xã, thành phố. Kiện toàn Ban Quản lý, điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ban 

Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, thị xã, thành phố; đồng thời xây dựng 
kế hoạch hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em đảm bảo đúng quy định và tôn chỉ 

đúng mục đích của Quỹ Bảo trợ trẻ em. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
rà soát, kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em các xã, phường, thị trấn.  

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để chi cho hoạt động 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 đạt hiệu quả. 

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo định 
kỳ: 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/5. 

- Báo cáo năm: Trước ngày 10/10. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; yêu cầu các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đề nghị các tổ chức 
chính trị - xã hội phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Lao động - TBXH;  
- TT. UBND tỉnh; 
- Cục Bảo trợ xã hội; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Các tổ chức CT - XH tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, VX3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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