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KẾ HOẠCH  

Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc  

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội  

trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020 

  
 Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SLĐTBXH ngày 11/3/2020 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Dự án phát triển hệ 

thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã 

hội năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch triển khai Dự án phát 

triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ 

giúp xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm hoàn thành việc triển khai, cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo 

dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật lên phần mềm quản lý đối tượng trẻ em 

(theo mẫu sổ và phần mềm của Cục trẻ em). 

      - Thiết lập mạng lưới kết nối thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, 

thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; cung cấp dịch vụ giúp chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Nâng cao năng lực cho cha, mẹ, trẻ em, cộng tác viên, cán bộ cung cấp dịch 

vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, đặc biệt là tuyến cơ sở theo dõi, rà 

soát cập nhật số liệu về trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân các cấp quản lý, chỉ đạo và xem xét bố trí kinh phí phù hợp cho 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình 

mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 được thực hiện trên địa 

bàn toàn huyện. 

- Cập nhật thông tin trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình, được ghi 

chép đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chính xác, đúng quy định. Tránh ghi theo cảm 

tính của cộng tác viên trẻ em. 

- Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp trẻ em đảm bảo đúng theo 

quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cấp, duy trì Tổng đài điện thoại quốc gia và mạng lưới kết nối 

- Hỗ trợ thiết lập mạng lưới kết nối với Tổng đài, duy trì đường dây nóng của 

Phòng Lao động,Thương binh, Xã hội - Dân tộc thực hiện quy trình tiếp nhận và 

xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em liên cấp, liên ngành. 

2. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường 

hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt 

Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình về cung cấp, kết nối dịch vụ trợ 

giúp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản 

cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ cao bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt và Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng trên địa 

bàn huyện; tổ chức quản lý tốt các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

theo quy định của pháp luật.  

3. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; năng lực 

của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công 

tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên. 

- Tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em 

cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. 

- Tập huấn, truyền thông về kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ 

em. 

4. Duy trì, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông 

tin về trẻ em 

-  Hoàn thành việc triển khai thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em vào Sổ 

theo dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật lên phần mềm quản lý đối tượng trẻ em 

(theo mẫu sổ và phần mềm của Cục Trẻ em). 

- Xây dựng phần mềm (địa phương) quản lý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và định kỳ tập huấn cho người thu thập 

và cập nhật thông tin lên phần mềm; 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí cho việc triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc 

chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh phân bổ cho Phòng Lao động , Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện: 



1.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm tạo sự chuyển biến hành động trong 

toàn xã hội, mỗi gia đình và trẻ em. Tổ chức các chiến dịch truyền thông qua các 

buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề và các 

mô hình hoạt động trẻ em; 

1.2. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng 

ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em; Tuyên truyền về đường dây tư 

vấn hỗ trợ trẻ em số 111 để mọi tổ chức cá nhân liên hệ miễn phí khi thông báo tố 

giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; Duy trì đường dây nóng của Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Văn Lãng: 0205 881 521, DĐ 

0914408288; 0382306888. 

1.3. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

xây dựng và triển khai thực hiện mô hình: Cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp, 

chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ 

em bị xâm hại hoặc có nguy cơ cao bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt và Mô hình địa chỉ tin cậy -  nhà tạm lánh tại cộng đồng. 

1.4. Tập huấn cung cấp tài liệu hướng dẫn, tài khoản sử dụng phần mềm 

quản lý đối tượng trẻ em cho 100% xã, thị trấn cho người thu thập và cập nhật 

thông tin lên phần mềm: 

- Thu thập, ghi chép thông tin về trẻ em vào “Sổ theo dõi trẻ em trong gia 

đình”; 

- Cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em. 

1.5. Hỗ trợ  phần kinh phí cấp xã thu thập thông tin trẻ em vào sổ theo dõi trẻ 

em trong gia đình và cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ 

em: 

- Cấp xã: 02 người/xã (theo vùng)  để thu thập thông tin cho trẻ em vào sổ 

theo dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật vào phần mềm quản lý; 

- Cấp huyện: Cả năm mỗi quý một lần đi kiểm tra công tác thu thập, cập nhật 

dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em. 

1.6. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo hướng dẫn Thông tư 

số 98/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan). 

Nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí thực hiện triển khai Dự án phát 

triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ 

giúp xã hội năm 2020. 

1.7. Tổng hợp Báo cáo kết quả triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ 

trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội về UBND 

huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 



2.1. Triển khai thực hiện Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc 

chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020  

2.2. Rà soát và bổ sung kịp thời danh sách cán bộ, công chức trực tiếp phụ 

trách, thu thập thông tin cho trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và cập 

nhật vào phần mềm quản lý năm 2020 của xã mình phụ trách 

Công tác thực hiện thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi 

trẻ em trong gia đình và phần mềm. Cán bộ, Cộng tác viên trẻ em phải đến trực 

tiếp hộ gia đình để hỏi trực tiếp những thông tin và ghi chép đầy đủ các dữ liệu 

cần thiết vào các phiếu, biểu mẫu khảo sát (nếu có thay đổi), sau đó tiến hành cập 

nhật lại và ghi chép sang Sổ theo dõi trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai 

đoạn 2017-2020. 

  2.3. Triển khai rà soát trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo 

lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được can thiệp, hướng dẫn 

cán bộ phụ trách công tác BVCSTE và Cộng tác viên lập hồ sơ để được hỗ trợ từ 

chương trình Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương 

trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. 

 2.4. Tham gia hội nghị tập huấn của tỉnh, huyện về triển khai thực hiện Dự án 

phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống 

trợ giúp xã hội. 

       2.5. Hướng dẫn cộng tác viên thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em vào sổ 

theo dõi trẻ em trong gia đình. 

2.6. Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả triển khai Dự án phát triển hệ thống 

bảo vệ bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã 

hội về UBND huyện (Qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc chậm 

nhất ngày 30/10/2020).  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Dự án phát 

triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ 

giúp xã hội năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng./. 
 Nơi nhận:                                                                        
- Sở Lao động TBXH tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện;                            

- Phòng LĐTBXHDT (2b); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu VT.     

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đường Thị Xuyến 
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