
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

V/v tiếp tục tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 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, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tăng 

cường công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách, pháp 

luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, các nội dung, chương trình, kế hoạch về công 

tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn 

của tỉnh. 

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, dự 

thảo Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc thực hiện quyền trẻ em, 

giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung thực 

hiện phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật 

Trẻ em.  

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường thanh tra, 

kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; định kỳ hằng năm tổ chức  

thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; bố trí công việc 

hợp lý cho cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách làm 

công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy 

định của Luật Trẻ em. 

- Quan tâm, bảo đảm các trẻ em có nguy cơ xâm hại được áp dụng biện 

pháp hỗ trợ, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp, trong đó 

cần sớm quan tâm, chú ý đối với nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại để phòng ngừa 

việc xảy ra hành vi xâm hại đối với nhóm trẻ em này.  

- 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. 
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- Tiếp tục huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước 

cho công tác trẻ em. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

      Dương Xuân Huyên 
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