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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021
Thực hiện Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La
thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 246/KH-UBND
ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Sơn La về kế hoạch hành động phòng, chống
bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế
hoạch 139/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện
Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế
hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc
hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp
luật về phòng chống xâm hại trẻ em.
Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối
hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, sự
tham gia của mỗi gia đình, cá nhân và cả cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để thực hiện có hiệu quả
các chương trình, chính sách, kế hoạch về trẻ em trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh, thân thiện để
thực hiện ngày các tốt hơn các quyền của trẻ em; từng bước rút ngắn khoảng
cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ, trong đó đặc biệt ưu tiên
nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn
cảnh đặc biệt; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng
cho mọi trẻ em đang sinh sống và học tập trên địa thành phố.
- Huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố.
2. Yêu cầu
Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường chủ động tổ
chức thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
được giao phù hợp với từng ngành, địa phương đảm bảo thiết thực, có hiệu quả
và tiết kiệm.
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc,
giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho các cấp ủy
đảng, chính quyền về các vấn đề về trẻ em và tầm quan trọng của công tác bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình tình mới.
- Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội như: ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn TNCSHCM thành phố...
cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm giám sát và chức năng phản biện xã hội đối
với việc xây dựng và thực hiện các chính sách có liên quan đến trẻ em trên địa bàn
thành phố. Xây dựng nội dung hoạt động của phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo
dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới” đến từng địa bàn dân cư, đưa tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em là
một trong những tiêu chí đánh giá, công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Biểu
dương, nhân rộng những điển hình tốt, những sáng kiến trong bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em.
2. Triển khai thực hiện Luật Trẻ em, các chương trình, chính sách, kế
hoạch về trẻ em
- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc
gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh và các chương trình về
phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em;
phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong giai đoạn 2021-2025.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em
theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ vê
ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường phù
họp với trẻ em. Đưa nội dung, tiêu chí xây dựng xã, phường phù họp với trẻ em
vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành, địa phương.
Phân công cụ thể trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc thực hiện tiêu
chí thuộc chức năng, nhiệm vụ xây dựng xã, phường phù họp với trẻ em. Tổ
chức các đoàn kiểm tra đánh giá, công nhận xã, phường phù họp với trẻ em đảm
bảo khách quan và minh bạch.
- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về trẻ em đã được phê
duyệt: Quyết định số 55a/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về
chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh; Kế hoạch số
208/KH-UBND ngày 06/12/2018 về triển khai đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 20182025; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 06/12/2018 triển khai đề án chăm sóc
vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và
cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 24/8/2020
về thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó
khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2025;
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Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 24/8/2020 về kế hoạch hành động phòng,
chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025;
Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020
của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính
sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em ...
- Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung
thu năm 2021 với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ
em trong thiên tai, dịch bệnh”. Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm tạo
điều kiện cho mọi trẻ em được vui chơi, giải trí, thực hiện các quyền cơ bản của
trẻ em đặc biệt ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng dân
tộc thiểu số.
- Tổ chức lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em khi xây dựng các chương
trình, chính sách, quyết định, kế hoạch có liên quan đến trẻ em theo Thông tư số
36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng
chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
- Triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại các địa phương.
- Xây dựng cơ sở, dữ liệu về trẻ em, khảo sát, thu thập thông tin, theo dõi,
đánh giá việc triển khai thực hiện Luật trẻ em, các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu
về trẻ em tại địa phương. Duy trì và cập nhật thông tin trẻ em vào hệ thống phần
mềm cơ sở dữ liệu về trẻ em.
3. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, theo Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải
pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm
bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em theo
đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của
Chính phủ.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông, các giải pháp phòng ngừa, cung
cấp kiến thức, kỹ năng thông báo, tố cáo các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em
cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. Giải quyết kịp thời tình trạng trẻ em bị bạo
lực, bóc lột, xâm hại đặc biệt là xâm hại tình dục và tình trạng trẻ em tử vong do
đuối nước, do tai nạn giao thông. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ
và đột xuất về trường họp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, bị xâm hại
tình dục.
4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về
công tác trẻ em
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện
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các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quyền trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành
mạnh và thân thiện.
- Vận động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức, cá nhân, gia
đình, cộng đồng và trẻ em để thực hiện các quyền của trẻ em, giải quyết các vấn
đề về trẻ em. Vận động đóng góp và sử dụng có hiệu quả, minh bạch nguồn lực
thông qua hệ thống Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp.
- Tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo
vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid -19 luôn có nguy cơ bùng phát.
- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về tổng đài điện thoại Quốc
gia bảo vệ trẻ em 111 để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu
tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
5. Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ
làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các
cấp nhằm giải quyết các vấn đề về trẻ em thuộc thẩm quyền, bảo vệ trẻ em, xây
dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ
em và thành lập nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để tiếp nhận, xử lý
thông tin, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em, trường họp trẻ em bị
xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
các cấp trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực trong việc thực hiện các
quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, thực hiện chính sách cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt và thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em các cấp.
6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em
-Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật,
chính sách, chương trình, đề án, dịch vụ về trẻ em.
- Kịp thời phát hiện, ngăn chăn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.
Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt theo hướng dẫn tại Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà
nước hàng năm của UBND thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện
hành; nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh; nguồn vận động, tài trợ của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.
- Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối kinh phí trong dự toán được giao
năm 2021 và lồng ghép vào việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan
đến trẻ em vào nhiệm vụ chuyên môn của các cấp, các ngành, địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố,
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UBND các xã, phường tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch thực hiện
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021.
- Phối họp với phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán, trình kinh phí bổ
sung đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về
BVCSTE đã được UBND thành phố phê duyệt.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra,
hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em đối với các
cơ sở cung cấp dịch vụ về bảo vệ trẻ em và các địa phương.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ, công
chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tiếp tục vận động và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo trợ trẻ em cấp thành
phố nhằm tăng cường sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào nguồn lực bảo
vệ, chăm sóc trẻ em.
- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về trẻ em theo nhiệm vụ,
quyền hạn được giao. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ chăm
sóc trẻ em định kỳ 6 tháng, năm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Căn cứ vào chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã
được thành phố phê duyệt tham mưu trình HĐND, UBND thành phố phân bổ
kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các phòng, ban, đơn vị,
đoàn thể, UBND các xã, phường theo quy định hiện hành. Thường xuyên kiểm
tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách và
các văn bản hướng dẫn.
3. Phòng Y tế
- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan,
phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
- Tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em
trên địa bàn thành phố. Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, dinh dưỡng,
phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, các chương trình, đề án liên quan
đến trẻ em, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, trẻ em hộ nghèo, trẻ em khuyết tật.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức
thực hiện các mục tiêu của chương trình về giáo dục. Đưa 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 ở các cấp học, bậc học phù hợp với lứa tuổi của trẻ em.
- Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với trẻ em bị
khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.
- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa
– Thông tin và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức cho học sinh học bơi
và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
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- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục nhất là cơ sở giáo
dục mầm non về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đảm bảo an toàn, phòng ngừa
bạo lực, xâm hại trẻ em.
5. Phòng Văn hóa – Thông tin
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố, UBND các
xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em. Tổ chức
các lớp dậy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tổ chức các cuộc thi thể dục,
thể thao cho trẻ em đặc biệt chú trọng đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phát
huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho trẻ em.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm văn
hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo cho trẻ em được
tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh.
6. Trung tâm – Văn hóa
Tăng cường công tác tuyên tuyền về thực hiện các quyền tham gia của trẻ
em, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm
thông tin, truyền thông dành cho trẻ em.
7. Công an thành phố
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, góp
phần tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em, kịp thời phát hiện những tổ
chức, cá nhân sử dụng lao động trẻ em trái với quy định của pháp luật, điều tra,
xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em. Thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác
cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông,
thương tích do cháy, nổ.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp
nhân dân ở địa phương, nhất là học sinh các cấp về những quy định của pháp
luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong
lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu
nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội.
Thực hiện kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ.
8. Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp
phụ nữ thành phố, Đoàn TNCSHCM thành phố và các tổ chức có liên quan
- Thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội để
chung tay giải quyết các vấn đề của trẻ em.
- Tăng cường công tác vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân
dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ
em” và xây dựng các mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Lồng ghép nội dung
bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hoạt động của đơn vị.
- Tăng cường hoạt động của hội đồng đội trong nhà trường và địa bàn dân
cư. Triển khai có hiệu quả mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em vào
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các vấn đề về trẻ em.
- Củng cố lực lượng phụ trách thiếu nhi ở cấp xã, phường đề tổ chức tốt
các hoạt động cho trẻ em trong dịp hè.
9. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Căn cứ vào nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương
xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 và tổ chức thực hiện kế
hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.
- Bố trí kinh phí, nguồn lực để tổ chức thực hiện, hỗ trợ các chương trình,
mục tiêu, hoạt động về trẻ em hoặc các vấn đề liên quan đến trẻ em.
- Chỉ đạo các ban, các đơn vị của xã, phường, bố trí kinh phí, tạo điều
kiện để cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã và đội ngũ cộng tác viên thực hiện có
hiệu quả nhiệm vụ, chức trách của mình.
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình liên quan đến trẻ em.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của thành phố và các nội
dung tại Kế hoạch này; yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, phường
chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong lĩnh vực cơ quan mình.
Báo cáo kết quả với UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng trước ngày
05/5/2021 và báo cáo năm trước ngày 02/11/2021 (Qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp).
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc,
theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị,
UBND các xã, phường về nội dung của kế hoạch. Định kỳ 06 tháng, năm tổng
hợp tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của
thành phố năm 2021. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị,
UBND các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh Sơn La;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- TT thành uỷ;
- TT HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, LĐTBXH, QT(25b).

Trần Công Chính

