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Quáng Tn, ngày , tháng nãm 2020

V/v tang c1rng các giãi
phá báo dam thirc hin
quyën tré em và bào v tré
em trên dia bàn tinh

KInhgCri:
- Các Sâ, ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô.
Trong nhUng nãm qua, cüng vâi vic tp trung phát trin kinh t - xâ h0i,
con tác bão v, chãm sOc, giáo dijc tré em luôn duqc các cap üy Dãng, chInh
quyên trong toàn tinh quan tam, lAnh dao, quãn l', chi dao và dat diiqc nhUng
kêt qua quan tr9n. Vic bâo dam thirc hin quyên tré em và bão v tré em dã có
nhng chuyên biên tIch circ; các quyên cüa tré em dã duqc thrc hin tot han;
nhüng van dé phát sinh ye tré em thrçic quan tam giâi quyêt. Nh.n thüc cüa can
b, dãng vien va nhân dan ye cong tác b v, chãm soc tré em ngày càng di.rçc
nâng cao, nhât là khi Lut Tré em có hiu 1ixc thi hành tü ngày 01/6/2017.
Tuy 4y, mt s vn d v tré em v.n cOn tn tai và din bin phüc tp nhi.r:
TInh trng bao 1irc gia dInh, xâm hi tInh dic, tCr vong do tai nan, th'irang tIch, lam
ding sue lao dng tré em a mt so ngành nghê, linh virc, suy dinh dl.röTlg tré em the
thâp côi, an toàn, v sinh trong tru&ng h9c, tré em bO hçc, thiéu thiêt chê van bOa,
the thao ca s& cho tré em...
Nguyen nhân ccia nhttng tn tai nêu trén là do mt s co quan, danvj, dja
phi.rang chua quan tam, coi trQng dOng mi'rc cong tác nay; vic áp ditng chê tài xCr
1 ca quan, to chirc, cá nhân vi phm quyén tré em chira nghiêm, chira kjp th&i;
cong tác thanh tra, kiêm tra, xü 1 vi pham chi.ra tiên hành thi.r&ng xuyên, nghiêm
tüc; cOng tac phôi hçip giIta các co quan, to chIrc, giCia gia dmnh, nha tru.mg và
chInh quyên dja phuong chixa chat ché, hiu qua; SI? SU giãm thuân phong, m5'
tiic, dao dirc lôi sOng, van hóa ung xà ãnh hu&ng den sir phát triên lành manh cüa
tré em.
Thc hin Chi thj s 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 cüa ThU tuang ChInh
phU ye vic tang cung các giái pháp bão dam thirc hin quyên tré em và bão v
tré em; dê triên khai thirc hin ni dung chi dao cUa ThU tuOng ChInh phU,
UBNID tinh yêu câu:
1. S& Lao dng - Thuang binh và Xã hi:
- Don dc các Sâ, ban nganh, các ca quan, dan vi lien quan và các da
phixang trién khai thirc hin tot các chInh sách, pháp 1ut ye tré em; to chfrc các
hInh thüc phU hçip dê lang nghe kién, nguyen vQng cUa tré em trong qua trInh
xay drng vã th%rc hin chixang trInh, ehInh sách, pháp lut ye tré em bâo darn
thirc chat, hiu qua.

- Trin khai các bin pháp phông, chng tai nan, thixcing tIch tré em, giâm
thiu tInh trng tré em tr vong do duôi nuóc.
- Chi dao h thng co sâ cung c.p djch vi báo v tré em hoat dng hiu
qua, báo dam an toàn, than thin và phông, chông xâm hi tré em.
- Thu&ig xuyên thanh tra, kim tra ye trách nhim thrc hin quyn
tré em, chInh sách, pháp lut ye phông, chông xâm hai tré em.
- Rà soát, d xu& süa dii, b sung chInh sách, pháp lut v trçi giüp xã hi
dôi vâi tré em có hoàn cành dc biêt.
2. S?Yt:
- Trin khai chInh sách, giãi pháp phông, cMng suy dinh dirOiig tré em
du&i 5 tuôi, dc bit là suy dinh duông the thâp côi, phông, chông suy dinh
duong tré em vüng dan tc thiêu so và mien nüi.
- Nghiên ciru, tham mixu ban hành tiêu chI xác djnh mi:rc d tn hi sue
khôe tam than dôi vâi tré em bj xâm hai; quy trinh giám djnh dc thu dôi vOi các
vi xâm hai tInh dic tré em; xác djnh müc c1 khuyét tt dôi vâi tré em mac hi
chirng rôi loan phô tr ks', tré em mac bnh hiêm nghèo, bnh phâi diêu trj dài
ngày.
- Tham gia kin xay drng quy trInh tip nhn khám bnh, chita bnh
cho tré em bj bao 1irc, xâm hai tInh dic.
- Chi dao các Trung tam giám djnh pháp y ru tiên giám djnh di vi tré
em là nan nhân cüa các vu xâm hai tré em.
3. Si Giáo dic và Dào tao:
- Trin khai chInh sách, giàipháp giàm thiu tInh trng trê em bô hçc, dc
bit là vüng dan tc thiéu so và mien nüi.
- HLrâng dn vic thirc hin phuong pháp giáo dc tIch circ, nâng cao
nhn thüc, trách nhim, näng 1irc, phâm chat và dao duc nghê nghip cho can b
quân l, giáo viên, nhân viên cüa các cci sâ giáo diic.
- Trin khai có hiêu qua cong tác phi hcip giüa nba trung, gia dInh, xã
hi trong hoat dng giáo dc, dc bit là giáo diic lôi song van hóa, rèn 1uyn
dao due cho h9c sinh và phông, chOng bao 1irc hçc dung, xâm hai tInh dc tré
em trong trithng hçc.
- Ph bin, tuyen truyn v tác hi cüa ma tüy, nrçu bia, thuc lá; phát
hin và ngän chn kjp th1ii vic hçc sinh sii dicing trái phép chat gay nghin.
- Thirc hin quy& lit, cãi thin can bàn diu kin v sinh, nixàc sach, an
toàn thirc phâm trong tru?ng h9c.
- Thuàng xuyen thanh tra, kim tra vic thirc hin trách nhim bão v tré
em, phông ngua và xir l kjp th?i các v yiêc bao lirc, xâm hai tInh dic, tai nan,
thucing tIch tré em trong tru&ng hçc.
4. Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch:
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- Tuyên truyn, giáo diic v do drc, 1i sng, cách l'rng xCr trong gia dInh,
trách nhim nêu gtxong cüang.rii lan; giáo d%lc tré em gin gifl, phát huy bàn sac
van hóa dan tc, giá tr truyén thông tot dçp cüa gia dInh Vit Nam.
- Hrn9ng dn gia dInh các bin pháp kh&c ph%lc, phèng, chngtInh trng
cha mc, ngtthi than xâm hai tInh mng, src khôe, tinh than, nhân phâm cüa tré
em; trang bj kiên thüc, k5 näng thirc hin trách nhim chäm sóc, giáo diic, bão
ye tré em.
- PhOng ngüa bo hrc, xâm hai tInh dic tré em trong các hoat dng van
boa, the thao, du ljch.
- Uu tiên xây drng dim vui chcii, giâi trI, hoat dng van bOa, ngh thut,
the dc, the thao cho tré em cap xa, nhât là các xâ cO diêu kin kinh té - xã hi
dac bit khó khan.
5. Cong an tinh:
- Thi.thng xuyên trin khai các bin pháp phOng, chng hành vi bao hic,
xâm hai tInh diic, mua ban tré em, dc bit là mua bàn tré so sinh. Day manh
cong tác diêu tra, xü 19 các dôi tuçmg có hành vi xâm hai tré em.
- Chi dao cong an các dja phuong, nht là lrc luqng cong an a co sa tang
cumg rà soát, phát hin, ngän chn, xü 19 kjp thai hành vi bao hrc, xâm hai tInh
dic, xâm hai tré em trén môi trumg mng, bóc lt tré em; quân 19, giáo dc
nguai chua thành niên vi phm pháp 1ut.
- Tuyên truyn phOng, chng ma ti:iy trong thiu niên, h9c sinh; xi:r i
nghiêm các truang hçip quãng cáo, mua bàn, di d, lôi kéo ngrYi chua thành
niên si'r ding trái phép ma tüy, hoat dng ti phm ye ma tüy.
6. S& Thông tin và Truyên thông:
- Tham muu xây drng D an bâo v và h trçl tré em tuong tác lành manh,
sang tao trén môi tri.thng mng.
- Tip tVc phát trin các cong c11 kt n& gifla ngi.r?ii dan, tré em v&i các co
quan có trách nhim bâo v tré em; hInh thành mng li.rai xA hi ye bâo v tré
em trên môi tru&ng mng;
- Xtr 19 nghiêm co quan báo chI, xut bàn, t chac, cá nhãn hoat dng trên
rnoi trtrmg mng có hành vi vi phm pháp 1ut ye báo v hInh ánh, thông tin d&i
song riêng tu, bI mt cá nhân cUa tré em.
7. SâTi.rpháp:
- Thirc hin các bin pháp d tang ci.r&ng bão v tré em trong qua trInh xir
19 vi phm hành chInh theo quy djnh cUa pháp 1ut.
- Chü dng thrc hin tr giüp pháp 19 di v&i tré em, dc bit là tré em bj
xâm hai, bão dam nhanh chOng, kjp th&i và hiu qua.
8.SâXâydg:
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- Rà soát tiêu chun, tiêu chI an toàn cho tré em; thixing xuyên thanh tra,
kiém tra vic chap hành tiêu chuân, tiéu chI an toàn cho tré em i các cong trInh
xây dirng, chung cu, nhà cao tang.
9. Si Giao thông vn tâi:
- Rà soát tiêu chu.n an toàn, phôn ngira tai nn giao thông cho tré em;
thuàrng xuyên thanh tra, kiêm tra vic chap hành tiêu chuân an toàn cho tré em
dôi vôi các cong trmnh, phi.wng tin giao thông, phi.rcmg tin &ra don h9c sinh.
10. Ban Dan tôc tinh:
- Truyn thông, giáo dic nãng cao nhn th(rc và thirc pháp 1ut, chuyên
dôi hành vi dê day lüi, ngän chn tInh trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông
trong vüng dan tc thiêu so.
11. SâTài chInh:
- B trI kinh phi thrc hin các chi.rong trinh, d an, dij an v báo v, chàm
sóc, giáo dic tré em, d.c bit cho cong tác phOng, chông xâm hi tré em theo
phân cap ngân sách nba nxàc hin hành.
12. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph&
- Chi do Uy ban nhân dan các xâ, phxng, thj trn tham mixu, d xut
Hi dông nhân dan cüng cap ban hành nghj quyêt dê thirc hin và giám sat vic
thirc hin chInh sách, pháp lut ye tré em trên dja bàn.
- B6 trI ngân sách bão dam thrc hin quyn tré em và b v tré em, nht
là vic triên khai các ho?t dng, chwmg trInh, kê hoch, dê an ye tré em cIA di.rccc
các cap có thâm quyên phê duyt.
- Chi dao, b trI ngu&i lam cong tác bâo v tré em cp xA trong s can b,
cOng chüc hoc ngiRii hot dng không chuyêntrách, có nhóm thu&ng trrc báo
v tré em hott dng hiu qua và CO chInh sách ho trq hot dng.
- Kim tra, rà soát vic trin khai các bin pháp bâo dam an toàn, than
thin vii tré em, dac bit dôi vôi các phucing tin giao thông dua don hçc sinh,
khu dan ci.r, nhà cao tang, khu virc thung xãy ra tai nn duôi nll&c, tai n.n giao
thông, cci sâ cung cap djch vi báo v tré em, ca so chäm sOc, nuôi diiOng tré em,
cci s& khám bnh, chüa bnh cho tré em, co sO giáo dc, các thiêt chê van hOa,
the thao thuc dja bàn quãn l.
13. D nghj Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh, Doãn Thanh nién
Cong san Ho Chi Minh tinh, Hi Lien hip Phii nü tinh và các to chOc thành
viên cüa co quan Mt trn tinh:
- Tang cuOng giám sat, phàn bin vic thirc hin quyn tré em, giãi quyt
nhQng vi phm quyen tré em.
- Tuyén truyn, giáo dic, 4n dng hi vién, doàn viên và toân xA hi
tham gia thirc hin chInh sách, pháp 1ut ye tré em; tIch circ tham gia phOng
ng1ra và ho trçi tré em, gia dInh tré em là n?n nhãn cüa các viii vic bao lirc, xâm
hi, tai nan, thucmg tich.
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14. D nghj Hi Ngri khuy& tat, nn nhân da cam, bâo trq ngtthi khuyt
tt và bão v quyên tré em tinh: Tham gia kiên dê xuât xay dirng, thrc hin
chInh sách, pháp 1ut ye tré em; tiêp nhn, thu thp thông tin ye các hành vi, vii
vic vi pham quyên tré em, kjp thii chuyên tói các Co quan Co thâm quyên dê
can thip, x1r 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Yêu cu cac Sâ, ban, ngãnh, Co quan, don vj, dja phuong lien quan phôi
hçip triên khai thirc hin các ni dung nêu trén.!.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
O CHU TICHo

Ncrin1:In:
- Nhu trén;
- IT. Tinh üy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- UBMTFQVN tinh;
- Chil tjch, các PCI;
-Li.ruVT,VX.
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