
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện các kiến nghị của 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

về công tác trẻ em     

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Báo cáo số 177/BC-HĐND-VHXH ngày 15/4/2020 về kết quả khảo sát 

tình hình triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 - 2019 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn 

được phân bổ và nguồn vận động dành cho trẻ em; quan tâm bố trí ngân sách 

cho thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tập trung thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 

18/3/2020 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và Kế hoạch số 

68/KH-UBND ngày 22/4/2020 về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2020. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; 

tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các chương trình, đề án mới cho giai 

đoạn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 

1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế 

hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 

- 2025; Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó 

khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025,…). 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh,  

  Tỉnh Đoàn TNCSHCM,  

- Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ QTE tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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