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Hữu Lũng, ngày 21 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 Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc;
Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 79/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 12/01/2022 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/CTTTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19;
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị
trấn phối hợp trong việc chỉ đạo, thực hiện triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em,
bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn toàn huyện, cụ thể như sau:
1. Thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 về
tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2. Bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, an toàn, bảo vệ trẻ em; tăng
cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19; đưa ra các giải pháp,
chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú
trọng việc trẻ em được chăm sóc bởi người thân thích.
3. 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.
4. Tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư
trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19.
5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện (là cơ quan
thường trực) chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt phối
hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai, thực hiện tốt nội dung tại Công văn số
58/UBND-VP ngày 14/01/2022 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg
ngày 31/12/2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19.
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6. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp liên
ngành trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày
31/12/2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19; thực hiện phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ
việc vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em đặc biệt trong thời gian cách ly y tế và
thực hiện giãn cách xã hội. Thành lập đoàn thăm hỏi động viên, thực hiện chế độ
chính sách hỗ trợ của Nhà nước quy định cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em
bị nhiễm COVID-19.
7. Thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ
em tại đơn vị, địa phương trong đại dịch COVID-19 trên địa bàn về UBND huyện
(qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) để tổng hợp Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra biện pháp giải
quyết, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải
quyết.
UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn; các cơ quan, đơn vị có liên
quan; UBND các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung
trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.
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