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KẾ HOẠCH 

Thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 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 (sau đây gọi tắt là Quyết định 

số 06/QĐ-TTg); Hướng dẫn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ 

em về việc hướng dẫn thu thập thông tin, 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 về 

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. 

UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng 

xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2023, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - 100% các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện 

các tiêu chí về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và chỉ đạo Hội đồng đánh giá cấp 

xã đánh giá các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trong năm. 

 - Phấn đấu năm 2023 đạt 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn 

phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, có sự khởi đầu tốt đẹp, được hưởng đầy đủ các 

quyền cơ bản của mình, có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh 

thần và nhân cách. 

 2. Yêu cầu 

- UBND các xã, thị trấn quán triệt và 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. 

- Việc tổ chức, đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em phải 

đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công bằng và minh bạch. 

- Xã, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu 

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

hội của địa phương. 
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 II. NỘI DUNG 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. 

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. 

 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 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội hỗ trợ cho huyện một phần và do kinh phí tự cân đối từ ngân sách huyện, 

ngân sách xã và từ nguồn huy động đóng góp xã hội hóa cho chương trình bảo vệ 

chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện, xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

 Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai 

đánh giá, đề nghị công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo 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; 

 Phối hợp với cơ quan Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể 

và nhân dân trong việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; 

 Phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện;  

 Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong năm với Ủy ban nhân dân 

huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện xem xét cân đối, cấp kinh phí để tổ 

chức, triển khai thực hiện. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với 

trẻ em năm 2023. 
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 Thực hiện các bước tổ chức đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn 

xã, thị trấn phù hợp với trẻ em đảm bảo đúng quy trình, quy định; sau khi tiến hành 

các bước tổ chức đánh giá, báo cáo, lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện 

xem xét công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 2023. 

 4. Thông tin báo cáo 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công 

nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2023 về Hội đồng xét duyệt công nhận 

xã, thị trấn phù hợp với trẻ em cấp huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc) trước ngày 03/11/2023, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ 

gmail: ldtbxhchilang@gmail.com để Hội đồng xét duyệt kiểm tra, thẩm định hồ 

sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn 

xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 

năm 2023. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có khó 

khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc) để xem xét thống nhất hướng giải quyết kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND  huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PLĐTBXH-DT(VTHH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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