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PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số      923 /QĐ-LĐTBXH ngày  04  tháng  8 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Nội dung, nhiệm vụ

Rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em

Cơ quan

 chủ trì
Cơ quan phối hợp

Xây dựng Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các 

vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021-2025

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP

 BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM VÀ BẢO VỆ TRẺ EM

Vụ Pháp chế, các Bộ, ngành 

liên quan

Cục Trẻ em Vụ Pháp chế, các Bộ, ngành 

liên quan

Vụ Pháp chế, các Bộ, ngành 

liên quan

Cục Trẻ em

Vụ Pháp chế, các Bộ, ngành 

liên quan

Cục Trẻ emXây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-

2030

Xây dựng Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em 

giai đoạn 2021- 2025

Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về thực hiện quyền trẻ em, 

giải quyết các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 

2030 thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ

Xây dựng Đề án Phát triển Hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 

2021-2025
Cục Trẻ em

Vụ Pháp chế, Cục Bảo trợ xã 

hội, các Bộ, ngành liên quan

Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối 

với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Xây dựng Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai 

đoạn 2021-2030

Cục Trẻ em
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a) Hằng năm

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với các đối tượng bảo trợ xã hội

Cục Bảo trợ

 xã hội

Vụ Pháp chế, Cục Trẻ em, các 

Bộ, ngành liên quan

Trực tiếp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai chính 

sách, pháp luật về trẻ em bảo đảm thực chất, hiệu quả

Chủ trì, phối hợp truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích 

trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư, từng trường học, lớp học

Cục Trẻ em; 

Văn phòng Bộ; 

Các địa phương

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em

Vụ Pháp chế, Cục Bảo trợ xã 

hội, Cục Phòng, chống tệ nạn 

xã hội, Vụ Bình đẳng giới, 

Thanh tra Bộ, Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp

Xây dựng văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai 

chính sách, pháp luật về trẻ em; giải quyết các vấn đề về trẻ em thuộc 

trách nhiệm, thẩm quyền của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp

Tổ chức và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hình thức 

phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình 

xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em 

bảo đảm thực chất, hiệu quả

Triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em, giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước

Cục Trẻ em

Các báo, tạp chí thuộc Bộ, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Cục Trẻ em
Văn phòng Bộ

Cục Trẻ em;

 Các địa phương
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan
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Thanh tra Bộ, 

Cục Trẻ em

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

 Xây dựng đề cương, kế hoạch và tổ chức các đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành tại bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên 

quan về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức; 

giáo dục kỹ năng; vận động xã hội để bảo đảm thực hiện quyền 

trẻ em và bảo vệ trẻ em

Chủ trì, phối hợp nhân rộng các mô hình, biện pháp can thiệp phòng, 

chống đuối nước trẻ em và phòng, chống tai nạn giao thông trẻ em 

hiệu quả

Cục Trẻ em;

 Các địa phương
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Nghiên cứu ban hành quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em trong trường hợp trẻ em bị xâm hại

Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng,  tập huấn nâng cao 

năng lực cho cán bộ của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về bảo 

vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là năng lực ứng 

phó, kết nối khẩn cấp đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

tình dục, trẻ em bị mua bán

Nâng cao chất lượng và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tư 

vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, dịch vụ công tác xã hội, phục hồi chức 

năng xã hội cho trẻ em

Cục Trẻ em

Cục Bảo trợ xã hội,

 Cục Phòng, chống tệ nạn xã 

hội, các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan

Chỉ đạo hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động 

hiệu quả, bảo đảm an toàn, thân thiện và phòng, chống xâm hại 

trẻ em

Cục Bảo trợ xã hội, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức liên 

quan

Cục Trẻ em
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Cục Trẻ em;

Quỹ Bảo trợ TE VN;

 Các địa phương

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Chủ trì, phối hợp triển khai các biện pháp truyền thông về quyền trẻ 

em, phát triển toàn diện trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống đuối 

nước trẻ em, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 

111 trên các kênh thông tin, truyền thông đại chúng, báo chí; mạng 

viễn thông, mạng xã hội và hệ thống bưu điện văn hóa xã

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Cục Trẻ em, các địa 

phương, Báo LĐXH, Tạp 

chí LĐXH, Tạp chí 

GĐTE, Trung tâm Thông 

tin

Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, 

đơn vị thuộc Bộ có liên quan, 

các Bộ, ngành, địa phương

Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 23/CT-

TTg
Cục Trẻ em

Đẩy mạnh vận động xã hội đóng góp cho các dự án, chương trình, đề 

án bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em

Xây dựng tài liệu, sản phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ 

em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em

Chủ trì, phối hợp nhân rộng các mô hình, biện pháp truyền thông về 

quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống đuối nước trẻ em, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo 

vệ trẻ em 111 đến cộng đồng, gia đình, cơ sở giáo dục

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan

Cục Trẻ em, 

Vụ Pháp chế

 Các địa phương

Cục Trẻ em, Văn phòng 

Bộ, các địa phương, Báo 

LĐXH, Tạp chí LĐXH, 

Tạp chí GĐTE, Trung tâm 

Thông tin
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