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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017

Thực hiện Công văn số 645/LĐTBXH-TE ngày 27 tháng 02 năm 2017
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em
năm 2017;
Căn cứ Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em
giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ
em giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên
địa bàn tỉnh năm 2017;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát:
Tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu về các quyền cơ
bản của trẻ em, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi
trường an toàn, lành mạnh để trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Mục tiêu 1: 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc
để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển.
b) Mục tiêu 2:
- Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn
17/100.000 trẻ em; giảm 10% trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2016;
phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 12,2%.
- Phấn đấu xây dựng 25 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí
Ngôi nhà an toàn; 01 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng,
chống tai nạn thương tích; 01 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn
phòng, chống tai nạn thương tích.

c) Mục tiêu 3: mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 Câu lạc bộ quyền tham
gia trẻ em trong trường Trung học cơ sở.
d) Mục tiêu 4: duy trì 100% xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
đ) Mục tiêu 5: đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế và
được tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền.
e) Mục tiêu 6: phấn đấu giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục;
100 % trẻ em bị xâm hại tình dục khi phát hiện được hỗ trợ, quản lý ca kịp thời.
g) Mục tiêu 7: phấn đấu 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp giấy
khai sinh đúng quy định.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức,
kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ
chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em:
a) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng
nhiều hình thức như: phóng sự, thông điệp, tin, bài, tờ rơi, sách mỏng,
áp phích, panô, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ
em; tuyên truyền Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; tăng
cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho các cấp, các ngành, các
bậc phụ huynh và trẻ em trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng
tránh lao động trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, tai nạn đuối nước.
b) Vận động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức, cộng đồng,
gia đình, cá nhân và trẻ em để thực hiện các quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề
về trẻ em ở địa phương; vận động đóng góp và sử dụng hiệu quả, minh bạch
nguồn lực thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em.
c) Tổ chức các sự kiện, hoạt động biểu dương, trao đổi kinh nghiệm để
nhân rộng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực, hiệu quả vào
sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
2. Triển khai tốt các Chương trình, Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai
đoạn 2016 - 2020, cụ thể:
a) Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh: rà soát việc thực hiện các mục tiêu cụ thể trong Chương trình
hành động vì trẻ em của địa phương, bố trí kinh phí và xác định cụ thể việc lồng
ghép kinh phí để thực hiện các mục tiêu khó đạt hoặc chưa đạt.
b) Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020:
- Mở rộng Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS; phối hợp liên ngành thực hiện công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS.
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- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm
sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, chống phân biệt kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh
hưởng HIV/AIDS cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em, cộng đồng và đội
ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các xã, thị trấn.
c) Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020:
- Hướng dẫn xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số
34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Thông tư số
25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã,
phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
- Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá, công nhận
xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em bảo đảm thực hiện đúng các nội dung,
tiêu chí đã đề ra, tránh chạy theo thành tích.
d) Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình
dục, trẻ em bị bạo lực ngược đãi giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh:
- Khảo sát tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, tìm hiểu nguyên nhân,
những ảnh hưởng về thể chất và tâm lý của trẻ em là nạn nhân, những nhu cầu
cần giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với trẻ em.
- Thực hiện Chương trình giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt và cha mẹ các em có việc làm, thu nhập, góp phần ổn định
cuộc sống.
- Tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho trẻ và gia đình trẻ bị
xâm hại, tăng cường thực thi pháp luật đối với đối tượng xâm hại trẻ em.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định
của Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh
xâm hại tình dục, bạo lực, ngược đãi trẻ em.
đ) Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các
vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020:
- Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp xã, chuẩn bị điều kiện cho đại diện trẻ
em của huyện tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh.
- Tổ chức lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em khi xây dựng và triển khai
các chính sách, chương trình, kế hoạch đề án liên quan đến trẻ em.
- Triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại địa
phương, thăm dò ý kiến trẻ em; tổ chức câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em;
các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện...
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e) Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 2020 trên địa bàn tỉnh:
- Rà soát, kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em cấp huyện và cấp xã nhằm thúc
đẩy việc thực hiện chính sách, kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em.
- Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài
công lập nhằm phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp và kịp thời xử lý các hành vi xâm
hại, bóc lột trẻ em.
- Cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp
pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo
lực, bóc lột, bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình để trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết
hôn với nước ngoài trở về và trẻ em là con của người Việt Nam di cư ra nước
ngoài trở về được đảm bảo các quyền trẻ em; giải quyết kịp thời các trường hợp
tranh chấp quyền chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
g) Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng chống, tai nạn thương tích
trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020:
- Xây dựng thí điểm các Mô hình phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ
em như: Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn, An toàn giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các trường mầm non, tiểu học và trung học
sơ sở.
- Triển khai các hoạt động nhằm giảm tỷ lệ đuối nước trẻ em như dạy bơi,
hội thi bơi lặn cứu đuối, trang bị hồ bơi di động cho một số địa phương, tổ chức
các điểm giữ trẻ trong mùa lũ...
- Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, hoạt động phối hợp liên ngành triển
khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối
nước trẻ em.
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích cho trẻ em
nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, dịp nghỉ hè và
Tết Trung thu; phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017 với chủ đề
“Phòng chống xâm hại trẻ em” nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc,
giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ
sở giáo dục, gia đình và cá nhân tham gia thực hiện các chính sách, chương
trình, kế hoạch dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ
em; thực hiện “Mùa hè an toàn”; triển khai tốt việc bàn giao, quản lý, giám sát
trẻ em trong dịp nghỉ hè để giảm tai nạn, thương tích cho trẻ em đặc biệt là tai
nạn đuối nước.
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4. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em
vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của các phòng, ban, ngành, đoàn
thể, địa phương nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; bố trí
ngân sách, vận động và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực dành cho trẻ em;
ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân
tộc thiểu số, trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em có nguy cơ
rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính
sách về trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em ở các xã, thị trấn:
a) Trên cơ sở các chỉ tiêu được chuẩn hóa theo Luật Trẻ em, tổ chức điều
tra, rà soát trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; ghi chép và quản lý thông tin
về trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ hộ gia đình và cập nhật vào phần
mềm quản lý thông tin trẻ em ở cấp xã; hoàn thiện in ấn và sử dụng sổ theo dõi
trẻ em trong gia đình.
b) Kiểm tra, giám sát việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa
bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi.
c) Tham mưu Huyện ủy tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ
thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong
tình hình mới.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ; kinh phí địa phương trong dự toán
kinh phí hoạt động thường xuyên giao hàng năm của các phòng, ban ngành,
đoàn thể và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn
tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em; tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành nhằm triển khai hiệu
quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được ban hành.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho đối tượng
là cán bộ thuộc các đơn vị có liên quan, cán bộ ngành Lao động - Thương binh
và Xã hội, cộng tác viên và gia đình trẻ.
- Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, can thiệp, trợ
giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục và trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, lang
thang, không nơi nương tựa.
- Tổ chức điều tra, thu thập thông tin, số liệu trẻ em và cập nhật số liệu
vào phần mềm quản lý trẻ em cấp cơ sở.
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- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các
chính sách về bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em.
- Tham mưu, tổng hợp, báo cáo kết quả bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo
quy định.
2. Công an huyện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp
luật; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại và bạo lực đối với trẻ
em; triển khai thực hiện tốt Đề án “Quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành
niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật”.
- Chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng Mô hình an toàn giao thông đường bộ cho
trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
3. Phòng Y tế:
- Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo;
Chương trình tiêm chủng mở rộng, Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng
trẻ em; chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trị liệu tâm lý, phục
hồi chức năng cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, trẻ em bị buôn bán.
- Xây dựng 01 mô hình cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương
tích trẻ em trên địa bàn xã, thị trấn.
- Triển khai thực tốt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.
- Theo dõi, phân loại tai nạn thương tích hàng tháng, quí, năm (trong đó:
phân tích được số trẻ em bị tai nạn giao thông, ngã, bỏng, đuối nước...)
4. Phòng Văn hóa - Thông tin:
- Quan tâm xây dựng các khu, điểm nơi vui chơi giải trí cho trẻ em, gắn
với phong trào xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số
34/2014/QĐ-TTg.
- Tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ cập bơi cho trẻ em; xây
dựng bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em; trang bị kiến thức phòng, chống
đuối nước cho trẻ và gia đình trẻ em.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020;
tuyên truyền và bổ sung nội dung giáo dục về quyền, bổn phận của trẻ em, trách
nhiệm công dân, kỹ năng sống trong chương trình giáo dục của cấp học, bậc học
phù hợp với từng lứa tuổi.
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình,
đề án chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; xây dựng 01 trường học đạt tiêu
6

chuẩn Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; 01 Câu lạc bộ
quyền tham gia trẻ em trong trường Trung học cơ sở.
- Xây dựng hướng dẫn cụ thể và tổ chức các chương trình giáo dục trẻ em
về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ
trẻ em cho giáo viên, cha mẹ học sinh.
- Tăng cường kiểm tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin,
truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em.
6. Đài Truyền thanh huyện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, bài viết,
chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm vận
động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Giới thiệu mô hình hay, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát hiện, phê phán hành vi
vi phạm quyền trẻ em hoặc trẻ em vi phạm những việc không được làm.
7. Phòng Tư pháp:
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ
quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chính
sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy
định của pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời,
thực hiện công tác trợ giúp, tư vấn pháp luật cho đối tượng là trẻ em và gia đình
trẻ em theo đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em
trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đăng ký khai sinh, cho, nhận con nuôi
của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo đúng quy định.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: cân đối nguồn ngân sách, tham mưu Ủy
ban nhân dân huyện bố trí kinh phí cho các hoạt động thực hiện công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch phối hợp tổ
chức triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp
Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là về các quyền cơ bản của
trẻ em; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước và
giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo
dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”.
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10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM huyện: quan tâm,
triển khai xây dựng những Mô hình: Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn,
thương tích cho trẻ em, Hội đồng trẻ em, Tái hòa nhập trẻ em và người chưa
thành niên vi phạm pháp luật; tổ chức các chương trình, hoạt động do trẻ em
khởi xướng và thực hiện, thăm dò ý kiến trẻ em...
11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình
bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức
trong các tầng lớp Nhân dân và năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Quan tâm, bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng
các khu, điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; từng bước hình thành và phát triển
hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn; tăng cường vận động
nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc giáo dục trẻ em.
- Thực hiện tốt việc thu thập thông tin số liệu trẻ em và cập nhật số liệu trẻ
em vào phần mềm quản lý.
- Xây dựng từ 05 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi
nhà an toàn trở lên (Theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 5 năm
2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm
2017 trên địa bàn huyện Châu Thành, đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể
huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo
định kỳ hàng quý (ngày 10 của tháng cuối quý); 6 tháng (trước ngày 10/5) và năm
(trước ngày 10/11) về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo
cáo theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH (Phòng BVCSTE);
- TT:HU,HĐNDUBND,UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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