UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

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

Số: 7641 /UBND-KGVX

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 08 năm 2020

V/v tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- ác Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh;
- Tỉnh đoàn TN S
hí Minh tỉnh;
- ội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- U N các hu ện, thị , thành phố
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh
được cấp ủ Đảng, chính qu ền các cấp, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân và toàn
hội quan tâm: việc hu động và sử dụng ngu n lực để thực hiện các mục tiêu
vì trẻ em ngà càng hiệu quả; công tác bảo vệ, chăm sóc â dựng môi trường
sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống sức khỏe, văn hóa,
tinh thần, phúc lợi
hội và các qu ền dành cho trẻ em ngà càng được bảo
đảm Tu nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ
em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số t n tại, khó khăn: còn có tình trạng trẻ em bị
tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước, trẻ em bị bạo lực, âm hại, trẻ em
tham gia lao động trái pháp luật…; đội ngũ nhân sự làm công tác trẻ em ở cấp
thay đổi thường u ên, năng lực, trình độ còn nhiều hạn chế (nhất là kỹ năng tư
vấn, tham vấn tâm lý cho trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em, chưa nắm bắt kịp
thời các vấn đề liên quan đến trẻ em mới được phát sinh chưa đáp ứng được cho
công tác trẻ em ở cơ sở).
Thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/6/2017
của hính phủ và ông văn số 2805/LĐT X -TE, ngà 15/7/2019 của ộ Lao
động - Thương binh và X hội về việc đẩ mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp ,
để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ủ ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố: căn cứ trách nhiệm, qu ền hạn được giao triển khai các nội dung
sau:
- Tăng cường công tác tu ên tru ền, nâng cao nhận thức về công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em cho công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân;
thực hiện nghiêm Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày
09/6/2017 của hính phủ; đảm bảo thực hiện tốt 25 qu ền của trẻ em và 15 hành
vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em theo qu định của pháp luật
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- Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm
sóc trẻ em, quan tâm chú trọng việc â dựng môi trường sống an toàn, thân
thiện, lành mạnh cho trẻ em, từng bước hạn chế và kiểm soát tình trạng tai nạn
thương tích, bạo lực, âm hại trẻ em…
- Ưu tiên bố trí ngu n ngân sách địa phương cho công tác bảo vệ trẻ em,
nhất là trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở
các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đ ng bào dân tộc thiểu số Đẩ
mạnh
hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo hướng nâng cao trách
nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đ ng
- Tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, giám sát việc chấp
hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các qu ền của trẻ
em.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- hủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức tập
huấn, b i dưỡng, kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, âm hại, phòng
chống tai nạn thương tích, đuối nước cho nhân sự làm công tác trẻ em các cấp,
cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; đặc biệt quan tâm đến
nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có ngu cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc
biệt
- hỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ
hội đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, âm hại tình dục, bị lạm dụng sức
lao động, bị mua bán; nhân rộng mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đ ng
- Phối hợp với U N các hu ện, thị , thành phố thường u ên rà soát,
thống kê, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có kế hoạch can thiệp, trợ
giúp; thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu về trẻ em theo qu định của
pháp luật
- Thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành, địa phương về công tác
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em;
giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước, bạo lực, âm hại trẻ em…
3. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- hủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương rà
soát các cơ sở giáo dục mầm non (nhất là ở các cơ sở mầm non tư thục) để yêu
cầu có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ
em, phòng ngừa bạo lực, âm hại trẻ em
- hỉ đạo â dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng chống bạo lực học đường, âm hại trẻ em; triển khai các mô hình thí
điểm dạ bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở để nhân rộng trong toàn
tỉnh
- hủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, âm
hại, thông báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để ử lý, khắc
phục, giải qu ết

3

- Nghiên cứu, đề uất kinh phí, chính sách hỗ trợ cho trẻ em lứa tuổi tiểu
học và trung học cơ sở để được phổ cập bơi Triển khai thực hiện thường u ên
và có hiệu quả hỉ thị số 17/ T-TTg ngà 16/5/2016 của Thủ tướng hính phủ
về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối
nước cho học sinh, trẻ em
4. Sở Y tế:
- hỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tế ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn
chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, âm hại, bị tai nạn thương tích; nâng
cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho
trẻ em bị bạo lực, âm hại, bị tai nạn thương tích
- Triển khai thực hiện tốt việc â dựng mô hình “ ộng đ ng an toàn”
theo qu định tại Qu ết định số 170/2006/QĐ- YT ngà 17/01/2006 của ộ Y
tế về việc ban hành hướng dẫn â dựng cộng đ ng an toàn, phòng chống tai
nạn thương tích
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Tiếp tục chỉ đạo phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng hương
trình bơi an toàn cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là ở trong trường học và các địa
bàn ả ra nhiều tai nạn đuối nước; phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức đào
tạo, b i dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạ bơi; tập huấn, hướng
dẫn kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng
đ ng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các
qu định an toàn tại các bể bơi, đặc biệt là tại các h , đập cần phải có biển cảnh
báo ngu hiểm; kiểm tra, quản lý các sản phẩm dịch vụ văn hóa, dịch vụ vui
chơi, giải trí dành cho trẻ em
6. Sở Thông tin và Truyền thông:
hỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Tru ền hình
các cấp, hệ thống đài tru ền thanh cấp
đẩ mạnh thông tin, tu ên tru ền về
Luật Trẻ em, các văn bản liên quan đến hoạt động về bảo vệ trẻ em Ưu tiên
tu ên tru ền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, âm hại trẻ em
cho người dân, trẻ em; kịp thời lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật,
âm hại, bạo lực trẻ em
7. Sở Tư pháp:
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các địa phương tu ên tru ền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về trẻ em và công tác phòng, chống bạo lực, âm hại trẻ
em; thực hiện tốt hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị
âm hại, bị bạo lực
8. Sở Nội vụ:
ướng dẫn U N các hu ện, thị , thành phố thực hiện bố trí nhân sự
làm công tác trẻ em cấp , các chế độ, chính sách theo qu định theo Nghị định
số 34/2019/NĐ- P, ngà 24/4/2019 của hính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
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qu định về cán bộ, công chức cấp và người hoạt động không chu ên trách ở
cấp , ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT- NV, ngà 06/11/2019 của
ộ Nội vụ về hướng dẫn một số qu định về cán bộ, công chức cấp và người
hoạt động không chu ên trách ở cấp , ở thôn, tổ dân phố
9. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và X hội và các ngành có liên
quan tham mưu U N tỉnh cân đối, l ng ghép các ngu n vốn đầu tư phát triển,
bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm
sóc trẻ em
10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
Công an tỉnh:
- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và ử lý các hành vi
bạo lực, âm hại trẻ em; rà soát, ử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, âm hại trẻ
em còn t n đọng; kiên qu ết ử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao
che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không ử lý vụ việc bạo lực, âm hại trẻ em
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu lực
trong việc bảo vệ qu ền trẻ em, hướng dẫn cụ thể qu trình ử lý các vụ việc
bạo lực, âm hại trẻ em nhanh, chóng, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho
trẻ em Đối với những vụ án điển hình về âm hại trẻ em được dư luận quan tâm
cần kịp thời đưa ra ét ử hoặc ét ử lưu động nhằm tu ên tru ền, giáo dục
pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm âm hại trẻ em
11. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường l nh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành
động quốc gia về trẻ em, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước
về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩ mạnh đào tạo, tập huấn, nâng cao
nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân sự làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cơ sở; trang
bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, kiến thức chăm sóc cho
cha, me, người chăm sóc trẻ em và trẻ em Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ
bảo vệ trẻ em, đẩ mạnh các hoạt động
hội hóa và phối hợp liên ngành trong
công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
- Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, tăng cường kiểm tra,
giám sát, phát hiện kịp thời các vụ việc âm hại trẻ em ả ra ở cơ sở; rà soát,
thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có ngu cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
để â dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp
- hỉ đạo U N
, phường, thị trấn rà soát, đảm bảo bố trí nhân sự làm
công tác trẻ em tại địa phương theo đúng qu định; nâng cao vai trò của từng
thành viên Tổ phối hợp liên ngành ảo vệ trẻ em cấp , đ ng thời đẩ mạnh
hoạt động phát hiện, can thiệp, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị âm hại, bạo
lực…
- Tập trung chỉ đạo â dựng , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo
Qu ết định số 06/QĐ-TTg, ngà 03/01/2019 của Thủ tướng hính phủ, trong đó
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chú trọng cải thiện môi trường sống, â dựng các khu vui chơi giải trí phù hợp
với điều kiện kinh tế của từng địa phương nhăm đảm bảo trẻ em được sống
trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện
- Ưu tiên bố trí ngu n lực để giải qu ết các vấn đề liên quan đến trẻ em và
thực hiện qu ền trẻ em
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn
TNCS H Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
- Tăng cường công tác tu ên tu ền, phổ biến pháp luật về qu ền trẻ em,
về phòng chống bạo lực, âm hại trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em
- Phối hợp, tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo
vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tích cực triển khai Phong trào
“Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với uộc vận động “Toàn
dân đoàn kết â dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương trên
địa bàn tỉnh u động các ngu n lực để â dựng các mô hình an toàn cho trẻ
em.
Nhận được ông văn nà , đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực
hiện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện định kỳ 6 tháng (trước ngà 25/5),
hằng năm (trước ngà 25/11) về Sở Lao động - Thương binh và X hội để tổng
hợp, báo cáo U N tỉnh /
Nơi nhận:
- Như trên;
- ộ LĐ-TB&XH (báo cáo);
- TT Tỉnh ủ ; TT ĐN tỉnh (báo cáo);
- T, P T U N tỉnh;
- Sở LĐ-TB&XH;
- VP, P VP U N tỉnh;
- ác Phòng: T , KT, N ,
T
(QC45a);
- Lưu: VT, KGVX (Ng-15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh

