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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự  

đánh giá và công nhận xã, phương, thị trấn phù hợp với trẻ em  

trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 

22/02/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy định tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp 

với trẻ em năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm 

tạo môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; đảm bảo tất cả các trẻ em đều 

được hưởng các quyền của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, 

tinh thần và nhân cách.  

- Xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là một trong những điều kiện 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, đơn vị. 

- Đảm bảo việc thực thi pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

ngày một tốt hơn; không ngừng xây dựng và hoàn thiện các điều kiện để đảm bảo 

thực hiện các quyền về trẻ em. 

- 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện các tiêu chí về 

xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

2. Yêu cầu 

Các cấp, các ngành quán triệt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ; xác định việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 

là một trong những nhiệm vụ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng xã, thị 

trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2023 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 03/01/2019 Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia 

đình và cộng đồng đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giáo dục, tư 

vấn, tham vấn kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng sống cho trẻ em. Phòng ngừa, ngăn 

chặn không để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em từ huyện đến cơ sở.  

4. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp đầu tư kinh phí cho 

các hoạt động thường xuyên của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với trẻ em, tạo điều kiện cho 

trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các cơ 

quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Lồng ghép từ nguồn 

kinh phí của một số Chương trình, Đề án có liên quan. 

- Nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung của Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 

và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và 

Nhân dân trong việc xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 

- Phối hợp lồng ghép tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công 

tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện: 

+ Tiêu chí 1: Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em; 

+ Tiêu chí 6: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 

+ Tiêu chí 11: Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em; 

+ Tiêu chí 13: Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện 

quyền trẻ em. 

2. Phòng Tư pháp 

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tư vấn pháp luật và hỗ trợ trợ 

giúp pháp lý cho trẻ em thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; chỉ đạo và kiểm 

soát chặt chẽ việc đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi cho trẻ em; đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
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- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 2: Tỷ lệ trẻ em được khai 

sinh đúng quy định. 

3. Công an huyện 

- Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm hại trẻ 

em, tội phạm trong lứa tuổi trẻ em; áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn 

nhân là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; áp dụng các biện pháp điều 

tra thân thiện với trẻ em vi phạm pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện: 

+ Tiêu chí 3: Trẻ em bị xâm hại; 

+ Tiêu chí 4: Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

không bạo lực trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; làm tốt công tác phòng, 

chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích trong từng cơ sở giáo dục; đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh; bồi dưỡng, 

nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực về bảo vệ trẻ em cho cán bộ quản lý 

giáo viên cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội; tích hợp việc giáo dục kỹ năng 

sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh vào 

chương trình giáo dục trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; xây dựng chế độ 

báo cáo, nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời về bạo lực trẻ em trong trường học. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 10: Trẻ em đến trường, 

lớp mầm non. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 

trong gia đình; lồng ghép công tác bảo vệ trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên 

hệ thống pano, áp phích, tranh cổ động về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xuất bản các sản phẩm văn hóa 

và việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận môi 

trường văn hóa lành mạnh. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện: Tiêu chí 12: Hoạt động vui chơi, 

giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em. 

6. Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tăng 

cường tuyên truyền và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tăng số lượng 

tin, bài, chuyên mục về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện; nâng cao chất 

lượng tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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7. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

hướng dẫn các xã, thị trấn bố trí người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

nghiên cứu đề xuất các quy định về kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ công 

chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, nhất là đội ngũ cán 

bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. 

8. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chỉ 

đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em 

dưới 06 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo; 

phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; thực hiện thí điểm một số loại hình dịch 

vụ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện  

+ Tiêu chí 5: Trẻ em bị tai nạn, thương tích; 

+ Tiêu chí 7: Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; 

+ Tiêu chí 8: Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp 

còi; 

+ Tiêu chí 9: Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai 

các hoạt động của kế hoạch này. Lồng ghép chỉ đạo các tiêu chí đánh giá xã, thị 

trấn phù hợp với trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” để vận động Nhân dân thực hiện.  

11. Đề nghị Huyện đoàn  

Chủ động phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh Xã hội - Dân tộc thực 

hiện Tiêu chí 11 (Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em); và Tiêu chí 

13 (Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em); phối 

hợp Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn cơ sở thực hiện Tiêu chí 12 (Hoạt 

động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em).  

12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện tiêu chí Tiêu 

chí 10 (Trẻ em đến trường, lớp mầm non); phối hợp Trung tâm Y tế hướng dẫn cơ 

sở thực hiện có hiệu quả tiêu chí Tiêu chí 5 (Trẻ em bị tai nạn, thương tích); Tiêu 

chí 7 (Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương 
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trình tiêm chủng mở rộng); Tiêu chí 8 (Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể 

nhẹ cân và thể thấp còi); Tiêu chí 9 (Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ).  

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) trước ngày 20/11/2023 để tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công 

nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2023 của UBND huyện Lộc Bình. Yêu cầu 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./.   

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ VN và các đoàn thể huyện; 

- Các Phòng: LĐTBXH-DT; TC-KH; Tư pháp; GD&ĐT; 

VHTT; Nội vụ; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT(TTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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