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KẾ HOẠCH 

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

xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc triển khai đánh giá và công nhận xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Bạch Thông. Ủy ban 

nhân dân xã Vũ Muộn xây dựng  Kế hoạch triển khai đánh giá và công nhận xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá việc thực hiện 13 tiêu chí được quy định tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 

trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, qua đó 

phát hiện những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các tiêu chí. 

2. Yêu cầu 

Xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 

là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trong năm 2022. 

II.  MỤC TIÊU  

- Phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo các tiêu chí 

quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng kế hoạch đánh giá năm 2022 và cam kết thực hiện các tiêu chí 

về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với 

công tác thực hiện xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) thông qua việc ban hành 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em, đăng ký phấn đấu xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo các tiêu 

chí tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. 

- Chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

tác BVCSTE, đặc biệt là các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp trẻ em trong chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lập dự toán kinh phí 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. 
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- Chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg để làm căn cứ cho việc đánh giá các tiêu chí trong năm và trong kỳ 

đánh giá. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, thị trấn phù hợp 

với trẻ em; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống 

xâm hại trẻ em 

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về BVCSTE, đặc biệt là các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, 

trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em đến các ngành, 

các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng 

thuận trong xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và bảo vệ, chăm sóc, phòng 

chống xâm hại trẻ em. 

- Tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có trẻ em 

nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp xâm hại trẻ em. 

- Biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong 

công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

3. Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công 

tác bảo vệ chăm sóc trẻ em 

Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã về cách thức 

thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

4. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để 

thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em bình thường, tạo môi trường sống thân 

thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

UBND xã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xã thường xuyên kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với 

trẻ em để có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra. Phân công cán bộ 

theo dõi quá trình triển khai thực hiện. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà 

nước theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và huy động từ các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - TB&XH: 

 - Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai 

Kế hoạch đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tổ chức triển 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2014/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 1, 3, 5, 6, 11, 13. Xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện. 

-Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt. 

1.2. Trường Mầm non  

 Thực hiện tốt việc huy động trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo đúng độ tuổi quy 

định. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 10. Phối hợp với 

Công chức Văn hóa - xã hội thực hiện và đánh giá Tiêu chí 11. 

1.3. Trạm Y tế xã 

Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 7,8,9. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng trẻ em, chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho 

trẻ em, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em. Phối hợp với Công chức Văn 

hóa - xã hội đánh giá Tiêu chí 5. 

1.4. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin  

Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 12. Tổ chức 

các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em nhân ngày 

quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu… 

1.5. Công an xã 

Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá Tiêu chí 4. Thực hiện 

tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. Phối hợp với Công chức Văn hóa - xã hội 

đánh giá Tiêu chí 3. 

1.6. Công chức Tư pháp - hộ tịch 

Chủ trì phối hợp với Công chức Văn hóa - xã hội tổ chức triển khai thực 

hiện và kiểm tra đánh giá Tiêu chí 2. 

1.7. Cán bộ Đài Truyền thanh xã 

 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các 

nội dung liên quan đến công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

Đằng tải, truyền thanh các nội dung xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ 

em trên cổng thông tin điện tử, sóng truyền thanh xã. 

1.8. Các  cơ quan đơn vị là thành viên Hội đồng xét duyệt  

Tham dự các cuộc họp và các hoạt động của Hội đồng xét duyệt theo quy 

định. Tham gia đánh giá, xem xét và xác định số điểm đạt được cho từng tiêu 

chí đánh giá của các xã, thị trấn. 

1.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Phối hợp với các ban, ngành liên quan lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng 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. Phối 

hợp với các ngành thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. 
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1.10. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã: Phối hợp với 

các ban ngành thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em có 

liên quan; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình; 

phòng, tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột lao động, mắc các tệ nạn 

xã hội, tai nạn gây thương tích...; đẩy mạnh công tác xây dựng và quản lý các 

điểm vui chơi, tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích thu hút sự tham 

gia của trẻ em. 

1.11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các  ban ngành  thực 

hiện các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; phối hợp với các 

cơ quan chức năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò 

của người mẹ trong nuôi dạy con tốt; tổ chức tọa đàm để tìm giải pháp hỗ trợ đối 

với tình trạng trẻ em bỏ học và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; tổ chức 

các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nuôi con 

bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 05 tuổi, phòng chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em... 

* Thời gian, trình tự đánh giá, xét duyệt và công nhận xã, thị trấn phù 

hợp với trẻ em 

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn,trình tự đánh giá và 

công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và hướng dẫn tại Phần III 

Công văn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ em - Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công 

nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, cụ thể như sau: 

- Về thời gian đánh giá:  

+ Các Tiêu chí 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 được thu thập từ ngày 

01/01/2022 đến ngày họp Hội đồng đánh giá năm 2022 (trước ngày 

15/11/2022). 

+ Tiêu chí 3 và Tiêu chí 5 được thu thập từ ngày họp Hội đồng đánh giá 

năm 2019 đến ngày họp Hội đồng đánh giá năm 2022. 

- Về trình tự: 

a. Thành lập Hội đồng đánh giá: Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên 

trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã thành lập Hội đồng đánh giá bao gồm:  

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Các thành viên gồm: Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi 

về Lao động - Thương binh và Xã hội (ủy viên thường trực), Trưởng Công an, 

Trạm trưởng Trạm y tế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Hiệu trưởng Trường mầm 

non, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, người làm công tác bảo 

vệ trẻ em cấp xã, đại diện thôn. 
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- Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể để các thành 

viên thu thập số liệu thống kê các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao ở cấp xã. 

b. Họp Hội đồng đánh giá:  

- Các thành viên căn cứ nhiệm vụ được giao thu thập số liệu, chấm điểm 

và báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí liên quan theo sự phân công của Chủ 

tịch Hội đồng đánh giá.  

- Cuộc họp của Hội đồng đánh giá phải được ghi chép bằng biên bản; có 

kết luận của Chủ tịch Hội đồng nêu rõ xã, thị trấn đạt hay không đạt tiêu chuẩn 

xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gửi Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

2. Chế độ thông tin báo cáo 

- Trước ngày 21/11/2022, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù 

hợp với trẻ em xã Vũ Muộn năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- CT, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Hội LHPN xã; 

- Đoàn Thanh niên xã; 

- Trường Mầm non; 

- Công an xã; 

- Trạm y tế xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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