UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 416/UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các giải pháp
bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và
bảo vệ trẻ em

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện 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, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020. Trong đó, cần tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách, pháp luật về
bảo vệ trẻ em; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ
chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trẻ em.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương chịu trách
nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm
nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm
sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi
phạm quyền trẻ em.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em; tổ chức các
hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình
xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em; thực hiện
tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin và can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em bị bạo lực,
xâm hại; giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt
động của Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em cấp Tỉnh, giải quyết kịp thời những vấn
đề khẩn cấp liên quan đến trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch
vụ bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp.
- Tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
số 111, số điện thoại của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp của Tỉnh (0277)
8516171 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm
kiếm thông tin, thông báo, tố giác tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em.
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- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết
định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế
hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 2025.
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực hiện quyền
trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
3. Sở Y tế: Triển khai các giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi; kiểm soát tình trạng thừa
cân, béo phì ở trẻ em. Xây dựng quy trình tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho
trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo cơ quan giám định pháp y ưu tiên
giám định trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn
học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học. Triển khai thực hiện phương pháp giáo
dục tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức
nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục.
Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong
hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho
học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ
năng thực hiện trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm
hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Ưu
tiên xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể
thao cho trẻ em cấp xã, nhất là các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn.
6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
thông tin đại chúng ưu tiên thời điểm, thời lượng đẩy mạnh truyền thông về
chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em. Phát triển các công cụ kết nối giữa người
dân, trẻ em với các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
7. Sở Tư pháp: Thực hiện các biện pháp để tăng cường bảo vệ trẻ em
trong quá trình xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Chủ động
thực hiện trợ giúp pháp lý đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại,
bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.
8. Sở Xây dựng: Rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em, thường
xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em
ở các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.
9. Sở Giao thông vận tải: Rà soát tiêu chuẩn an toàn, phòng ngừa tai nạn
giao thông cho trẻ em, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy
định về đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em trong quá trình tham gia giao
thông, phương tiện giao thông, phương tiện đưa đón học sinh.
10. Sở Tài chính: Hằng năm, trên cơ sở dự toán đề nghị các sở, ngành,
địa phương, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của
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Trung ương, Tỉnh và khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp, tham mưu UBND
Tỉnh thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về công tác trẻ em, đặc biệt công tác
phòng, chống xâm hại trẻ em.
11. Công an Tỉnh: Thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống
hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà
soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, xâm
hại trẻ em trên môi trường mạng, bóc lột trẻ em; tăng cường phối hợp trong việc
quản lý, giáo dục, cảm hóa người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Tuyên
truyền phòng, chống ma túy trong thiếu niên, học sinh; xử lý nghiêm các trường
hợp quảng cáo, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng trái phép
ma túy, hoạt động tội phạm về ma túy.
12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành
viên: Tăng cường giám sát, phản biện việc thực hiện quyền trẻ em; tuyên truyền,
giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tham gia thực hiện chính
sách, pháp luật về trẻ em; tích cực tham gia phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em là nạn
nhân của các vụ bạo lực, xâm hại.
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh Tỉnh: Chú trọng triển khai có chất lượng các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao đạo đức lối sống cho thiếu
nhi, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, giảm thiểu tai nạn thương
tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.
13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
Hằng năm, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ
em, nhất là việc triển khai các hoạt động, chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ
em đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo, bố trí người làm công tác
bảo vệ trẻ em cấp xã trong số cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không
chuyên trách cấp xã (Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg
ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công
tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày
24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số
88/KH-UBND ngày 25/4/2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tuyển chọn, bố trí
sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Cộng tác viên công tác xã
hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.
- Kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân
thiện với trẻ em, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh,
khu dân cư, nhà cao tầng, khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao
thông, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em,
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa,
thể thao thuộc địa bàn quản lý.
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- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em đảm bảo có
môi trường sống an toàn, thân thiện, có điều kiện phát triển thể chất và tinh thần,
được học tập, tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh nhằm giảm thiểu các
điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành
niên. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý và can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với các trường
hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực.
- Ưu tiên xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa - thể
thao cho trẻ em cấp xã, nhất là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn.
Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng, năm, các ngành, địa phương báo cáo kết
quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn này và gửi về Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên,
kịp thời báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh các vấn đề vướng mắc liên quan
trẻ em để có chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN Tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (QM).
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