UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 58 /UBND-VP

Hữu Lũng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg về
tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm
sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế; Phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Phòng Giáo dục và Đào
tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông; Công an huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 40/UBND-KGVX ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc
trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội
– Dân tộc; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thông; Công an huyện và UBND các xã, thị trấn, theo chức
năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung:
- Tăng cường hoạt động truyền thông và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.
- Tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi
COVID-19.
- Thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi
dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân
thích.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công
tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em và truyền thông, vận
động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm
sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
theo quy định của pháp luật.
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UBND huyện yêu cầu và đề nghị các cơ quan nghiêm túc, khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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