ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1865 /UBND-LĐTBXHDT

Hữu Lũng, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham dự tập huấn quy trình hỗ
trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ
em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột,
bỏ rơi và trẻ em có HCĐB trong
bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các thành viên Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện;
- Hội bảo vệ người khuyết tật và trẻ em mồ côi huyện;
- Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2109/SLĐTBXH-BTXHTE, ngày 06/12/2021 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham dự tập huấn quy trình hỗ
trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn cử đại biểu tham dự tập huấn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại,
trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Cục Trẻ em tổ chức với thành phần và
thời gian cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Các thành viên Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện (theo Quyết định số
1497/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Hữu
Lũng);
- Hội bảo vệ người khuyết tật và trẻ em mồ côi huyện;
- Nhóm Thường trực Bảo vệ trẻ em cấp xã.
Ghi chú: Đề nghị UBND các xã, thị trấn mời đầy đủ các thành phần tham
gia lớp tập huấn và gửi danh sách đăng ký về UBND huyện (qua Phòng Lao
động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trong ngày 16/12/2021 qua Gmail
tvtcphamthihoanglan@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức chuẩn bị
các điều kiện tổ chức lớp tập huấn.
2. Thời gian: 02 ngày (Từ ngày 17 - 18/12/2021). Khai mạc lúc 8 giờ 00
phút ngày 17/12/2021 (Chương trình tập huấn của Cục Trẻ em kèm theo).
3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (Hướng dẫn tham
dự kèm theo).

UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị cử đại biểu tham dự tập huấn
đúng thời gian quy định trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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