
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  168   /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày   12  tháng 11 năm 2019
 

KẾ HOẠCH  
Kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 672/LĐTBXH-TE ngày 20/02/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019; 

Thực hiện Thông báo số 592/TB-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 
về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/10/2019; 

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Xem xét việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về Luật Trẻ em, 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; việc đảm bảo trẻ em được sống 
trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Rà soát, thống kê, phân loại 
các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khác nhau để đề xuất các biện pháp hỗ trợ, 
giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

2. Kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình 
về đảm bảo quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; đề xuất các giải pháp thực hiện để 
nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo về công 
tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đối với cơ sở. 

Việc thành lập Ban Chỉ đạo, hoạt động của nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ 
em cấp xã (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đứng đầu), người làm công tác  
chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp xã và hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên, 
Hội Phụ nữ cấp xã.  

b) Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở cấp 
huyện, cấp xã; thực hiện quyền tham gia của trẻ em; kết quả các dự án, chương 
trình, mô hình hợp tác hoặc vận động xã hội về công tác trẻ em; hoạt động của 
Quỹ bảo trợ trẻ em. Tổng kinh phí đầu tư cho công tác trẻ em trong năm.  

c) Việc bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, thông báo, tố giác 
về bạo lực, xâm hại trẻ em. Công tác phối hợp với các ngành chức năng xử lý 
nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em và 
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người thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Công tác xác minh, hỗ 
trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. 

d) Việc triển khai công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, 
hướng dẫn thành viên gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích… 

đ) Công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở 
giáo dục mầm non về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, bảo đảm an toàn, phòng 
ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. 

e) Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị: 
- Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em tại các huyện, thành phố năm 2019. 

- Đề xuất, kiến nghị của các huyện, thành phố nhằm góp phần thúc đẩy 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở. 

2. Phương pháp kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra sẽ đi thực tế tại 01 xã (01 gia đình) hoặc 01 Trường Mầm 
non nơi có vụ việc xảy ra trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (do UBND 
huyện lựa chọn), sau đó Đoàn sẽ làm việc tại UBND cấp huyện để nghe báo cáo 
các nội dung kiểm tra.  

- Đoàn kiểm tra của tỉnh cùng với lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện 
một số thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, lãnh đạo 
UBND cấp xã sẽ đi kiểm tra thực tế tại địa bàn có các vấn đề nổi cộm về công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (giao UBND cấp huyện mời thành phần của huyện, 
xã và các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia với Đoàn kiểm tra).  

3. Thành phần Đoàn kiểm tra  

- Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn có lãnh đạo các 
sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công 
an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh; 

- Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lạng Sơn.  

III. ĐƠN VỊ, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra tại các huyện: Văn Quan, Bình Gia và Đình Lập. 

2. Thời gian kiểm tra: dự kiến giữa tháng 11/2019 (thời gian cụ thể sẽ 
thông báo sau). 

3. Đối với các huyện, thành phố không kiểm tra, có báo cáo tự kiểm tra 
gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2019 để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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- Chủ trì, tham mưu chuẩn bị các điều kiện cho Đoàn kiểm tra; thông báo 
thời gian cụ thể cho các thành phần tham gia Đoàn kiểm tra và các huyện đến 
kiểm tra. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra của các huyện, thành phố để báo cáo 
UBND tỉnh về kết quả kiểm tra. 

- Chuẩn bị kinh phí cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.  

2. Các sở, ngành, đoàn thể tham gia Đoàn kiểm tra 

Cử thành phần tham gia Đoàn kiểm tra và gửi danh sách về Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.  

3. UBND các huyện, thành phố 

Chuẩn bị báo cáo, địa điểm làm việc và mời các thành phần liên quan 
tham dự đông đủ. 

 UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 
triển khai thực hiện Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành thành viên BCĐ;  
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KGVX (NCD). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Dương Xuân Huyên                
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MẪU BÁO CÁO  
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 168  /KH-UBND ngày  12 /11/2019 của UBND tỉnh) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN………… 
          

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 …………, ngày         tháng 11 năm 2019 

 

 BÁO CÁO  
Kết quả thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em năm 2019 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến trẻ em, tình hình trẻ em và công 
tác trẻ em tại địa phương. Nêu các số liệu về trẻ em:  

- Tổng số trẻ em, trong đó số trẻ em đi học (các cấp);  

- Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;  

- Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 

2. Những vấn đề trẻ em và công tác trẻ em phát sinh hoặc chưa được giải quyết. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đánh giá kết quả đạt được theo nội dung của Kế hoạch kiểm tra. Trong 
đó có so sánh kết quả, hiệu quả so với năm trước liền kề. 

2. Những khó khăn, hạn chế trong công tác trẻ em. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế (quản lý nhà nước, phối 
hợp liên ngành, tác động khách quan,…). 

 (các số liệu theo phụ lục 01, 02, 03 kèm theo). 
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020  

1. Mục tiêu chung 

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

3. Nội dung các chương trình, đề án, hoạt động trọng tâm và các mô hình 
tiếp tục thực hiện 

4. Dự kiến tổng kinh phí hoạt động. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. …………….. 

Nơi nhận: 
- Đoàn kiểm tra của tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phòng:.....  
- Lưu: VT,... 
 

  KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH       
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