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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:            /UBND-LĐTBXH 

V/v triển khai công tác trẻ em 

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

                   Kính gửi:  

                                   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

                                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện công văn số 670/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 14/3/2023 của Sở 

Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 

2023. UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung, hoạt động trọng tâm 

về công tác trẻ em trong năm 2023 như sau: 

 1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án, 

kế hoạch về công tác trẻ em của Trung ương, của Tỉnh đã được phê duyệt, cụ thể 

như: Luật Trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em 

và bảo vệ trẻ em; Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-

2030; 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. 

 - Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính 

quyền, cơ quan, đơn vị trong việc 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 trong trường học; phòng, chống tai 

nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em; chăm sóc sức khỏe tâm thần, phát 

triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. 

 - Tiếp tục thực hiện các nội dung hoạt động nhằm xây dựng xã, thị trấn phù 

hợp với trẻ em theo quy định; nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, 

bảo vệ trẻ em” gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô 

thị văn minh trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 

từng địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư. 

 - Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp của 

chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương 

trình, kế hoạch về trẻ em của địa phương; vận động và sử dụng hiệu quả minh bạch 

nguồn lực từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em, đặc biệt để hỗ trợ cải 
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thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây 

dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em. 

 2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về thực 

hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; 

quyền tham gia của trẻ em; các chương trình, kế hoạch hằng năm, giai đoạn về bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; quan tâm 

giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha, mẹ và kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 

em. Tuyên truyền vận động nhân dân và toàn xã hội xây dựng môi trường sống an 

toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em.  

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em phù hợp với từng nhóm 

đối tượng: truyền thông qua các hội nghị, hội thi, hội thảo, tọa đàm; chú trọng truyền 

thông qua mạng xã hội, truyền thông trực tiếp đến từng gia đình, trường học, lớp học, 

cộng đồng dân cư và trẻ em; xây dựng chương trình phát thanh, bản tin, tin, bài trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, 

địa phương...; treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tổ chức các hội thi, sinh hoạt 

cộng đồng...; xây dựng, sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông đa dạng, phù 

hợp với từng đối tượng (tài liệu, tờ rời, tờ gấp, sách mỏng...) cấp phát cho trẻ em, phụ 

huynh, cộng đồng dân cư, cộng tác viên, cán bộ làm công tác trẻ em... 

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ 

em (số 111); phát hiện, thông báo, tố giác hành vi, trường hợp, nguy cơ trẻ em bị xâm 

hại đến Tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.  

- Tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, bảo đảm hỗ trợ, 

can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại; giao trách 

nhiệm Ban điều hành công tác trẻ em cấp huyện và Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, nhất là 

nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã và đội ngũ cộng tác viên thôn, xóm, tổ dân 

phố tham gia nắm bắt tình hình trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp 

thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em 

sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên 

quan đến tệ nạn xã hội; 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 Ủy ban nhân 

dân cấp xã, các cơ quan có thẩm quyền và Tổng đài 111.  

 - Triển khai, nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tập trung các 

mô hình: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại; phòng, chống tai nạn, 

thương tích, đuối nước trẻ em, an toàn giao thông cho trẻ em; mạng lưới kết nối dịch 

vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời và các mô hình 

thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em thông qua việc tổ chức 

Diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em… 

 4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Tết 

Trung thu cho trẻ em đảm bảo phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công 

tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.  

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, rà 

soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Thông tin, báo cáo cho Sở Lao 
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động - Thương binh và Xã hội, các ngành và các cơ quan có liên quan để giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác trẻ em; kịp thời phát hiện và xử lý triệt để 

các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, tai nạn thương tích, 

đuối nước trẻ em. 

6. Tiếp tục duy trì, thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ 

em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại các xã, thị trấn theo chỉ đạo tại Công 

văn số 3243/UBND-LĐTBXH ngày 05/8/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc. Thực hiện 

thu thập bộ chỉ tiêu thống kê tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em theo Thông 

tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 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. 

 7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết 

quả thực hiện công tác trẻ em về UBND huyện (qua phòng Lao động - TB&XH) 

trước ngày 15/5 (đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 10/11 (đối với báo cáo 

năm) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam Định theo quy định. Các 

báo cáo chuyên đề theo nội dung và tiến độ, thời gian cụ thể sẽ có hướng dẫn riêng. 

Trên đây là các nội dung, hoạt động trọng tâm về công tác trẻ em trong năm 

2023. UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Lao động-

TB&XH) để phối hợp giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 

- Sở Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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