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V/v góp ý dự thảo Thông tư về 

Bô ̣chỉ tiêu thống kê tình hình trẻ 

em và xâm haị trẻ em 

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Thực hiện Công văn số 5042/LĐTBXH-TE ngày 24/12/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư về Bô ̣chỉ tiêu 

thống kê tình hình trẻ em và xâm haị trẻ em. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh 

Lạng Sơn cơ bản nhất trí với bố cuc̣, nôị dung dư ̣thảo và có một số ý kiến góp ý 

như sau: 

1. Taị Phu ̣luc̣ I  

a) Mục I. Chỉ số tổng hợp 

- Đề nghị xem xét bổ sung Mã và nhóm, tên chỉ tiêu: "Tỷ lệ trẻ em sống 

trong ngôi nhà An toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em". 

- Taị Mã 0106 đề nghi ̣điều chỉnh, bổ sung "Số cộng tác viên thôn bản, 

khóm, ấp làm công tác trẻ em và tỷ lệ cộng tác viên được hưởng chế độ phụ 

cấp". 

- Taị Mã 0109 đề nghi ̣xem xét, sửa thành "Số người được đào tạo/tập 

huấn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em". 

b) Mục III. Bảo vệ và trợ giúp trẻ em 

Đề nghi ̣ xem xét điều chỉnh gôp̣ các Mã 0310 và Mã 0313 vào chung 

nhóm và tên chỉ tiêu, sửa thành: "Số trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn 

thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tỷ lệ người từ 5 - 17 tuổi tham gia 

lao động trẻ em". 

c) Muc̣ IV. Giáo duc̣ trẻ em 

Taị Mã 0408 đề nghi ̣sửa thành “Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được phát triển 

phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội”. 

2. Taị phu ̣luc̣ II 

Taị Mã 504 Muc̣ V sửa thành “Số lượng/tỷ lệ trẻ em bị xâm hại được hỗ 

trợ về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên tổng số trẻ em bị xâm 

hại”.  

3. Taị phu ̣luc̣ III 

Tại trang 7 và trang 8 Mã 0109 và Mã 0110, ý (5) sửa lỗi soạn thảo văn 

bản. 
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4. Xem xét thống nhất viết hoa hay không viết hoa sau dấu hai chấm (:) và 

sau dấu chấm phẩy (;), sửa lỗi chính tả cụm từ “Tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương” tại trang 42 và 43 trong dư ̣thảo. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân troṇg đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH); 

- Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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