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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Thực hiện Công văn số 846/UBND-KGVX ngày 20/7/2020 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vai trò, ý nghĩa, tầm quan
trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới từ
đó phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi, vụ việc xâm hại, ngược đãi, bạo
lực, bóc lột và sao nhãng đối với trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ
em, nhất là phòng, tránh đuối nước.
Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực tham
gia các phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em do các cấp phát động
và hưởng ứng tham gia xây dựng các công trình phúc lợi dành cho trẻ em.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền
Các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 20-CT/TW
ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Tuyên
truyền Luật Trẻ em năm 2016, Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30/5/2014
của Thủ tướng Chính phủ về quy định, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp
với trẻ em, Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định
số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020.
Tuyên truyền, giới thiệu về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em - Phím số diệu kỳ
18001567 thuộc Chi cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em để toàn thể công chức, viên
chức và người lao động liên hệ miễn phí khi có nhu cầu thông báo, tìm kiếm
thông tin và được tư vấn hỗ trợ về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó vận

động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tích cực thực
hiện phong trào bảo vệ trẻ em do các cấp, các ngành phát động.
2. Nội dung thực hiện
- Hàng năm, Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên của
Sở tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao và tổ chức tặng quà cho trẻ em là con em cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong cơ quan nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế
thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu với nội dung, hình thức thiết thực nhằm khuyến
khích, động viên các cháu, nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Các phòng, đơn vị rà soát trẻ em là con của cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ. Vận
động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị quan tâm đến
con em mình, hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với các ẩn phẩm văn hóa mang tính
bạo lực và khiêu dâm. Tích cực phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật,
xâm hại bạo lực, bắt cóc trẻ em, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản
trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và
Môi trường để tổng hợp chung.
Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch,
đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo của Sở để báo cáo UBND tỉnh qua Sở
Lao động - Thương binh và xã hội đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động TB & XH;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Côi

