
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-NC Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v xem xét đề nghị thành lập 

mô hình "Hội đồng trẻ em”  

tỉnh Lạng Sơn 

 

   

Kính gửi:  

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,   

  Giáo dục và Đào tạo. 

  Xem xét Tờ trình số 107-TTr/TĐTN-TH ngày 26/3/2020 của Tỉnh đoàn 

Lạng Sơn và Báo cáo số 115/BC-SNV ngày 09/4/2020 của Sở Nội vụ về đề xuất 

thành lập mô hình "Hội đồng trẻ em " tỉnh Lạng Sơn , đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đối với Tỉnh đoàn Lạng Sơn: 

Để việc thành lập mô hình "Hội đồng trẻ em" tỉnh Lạng Sơn đảm bảo theo 

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai 

Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 35-HD/HĐĐTW 

ngày 08/3/2017 của Hội đồng Đội Trung ương về việc xây dựng thí điểm mô hình 

Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị Tỉnh đoàn 

Lạng Sơn thực hiện các nội dung sau:  

a) Tổ chức đánh giá việc thực hiện thí điểm thí điểm mô hình “Hội đồng 

trẻ em” giai đoạn 2018 - 2020 tại thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng; đồng 

thời chủ động tham khảo các tỉnh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

đánh giá sự cần thiết thành lập "Hội đồng trẻ em" trên địa bàn tỉnh …, từ đó đề 

xuất triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; 

b) Việc thành lập hội đồng trẻ em phải bảo đảm theo quy trình quy định 

tại Hướng dẫn số 35-HD/HĐĐTW ngày 08/3/2017 của Hội đồng Đội Trung ương 

về việc xây dựng thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố giai 

đoạn 2016 - 2020. 

2. Giao các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan được phân công tại Kế hoạch số 

16/KH-UBND ngày 06/02/2016 của UBND tỉnh, phối hợp với Tỉnh đoàn tham 

mưu UBND tỉnh xem xét thành lập Hội đồng trẻ em bảo đảm đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

Phạm Hùng Trường 
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