
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:  923  /QĐ-LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 04  tháng  8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

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 (sau đây gọi là Chỉ thị số 23/CT-TTg), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bám sát nội dung của Chỉ thị số 23/CT-TTg, triển khai thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 

23/CT-TTg. 

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, 

có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ 

quan, đơn vị. 

3. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

thực hiện các nội dung, hoạt động nhằm tăng cường việc bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

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

a) 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; 

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

với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 
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c) Rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em.  

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

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

a) Xây dựng văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện 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; 

b) 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. 

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

giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước 

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu, sản phẩm 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; 

b) 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. 

4. 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 

a) Xây dựng và ban hành quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em trong trường hợp trẻ em bị xâm hại; 

b) 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; 

c) 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. 

5. 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 

6. 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 

a) 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;  

b) 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 



3 

 

trẻ em, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đến cộng đồng, 

gia đình, cơ sở giáo dục; 

c) 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;  

d) 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. 

7. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg 

của các bộ, ngành, địa phương. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy 

định hiện hành. 

2. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có 

liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Nguồn tài trợ, viện trợ và huy động hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Phụ lục 

kèm theo). 

2. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa phương, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ nội dung của Chỉ thị số 23/CT-TTg và 

Quyết định này triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã 

hội, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Chánh Thanh tra, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và  

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các báo, tạp chí thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, Cục TE. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 
                 
 

 

Đào Ngọc Dung 

 

 


		2020-08-04T16:47:50+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-04T16:48:08+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




