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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
Nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 2026/KH-UBND ngày 18
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành
động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và
công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình hành
động quốc gia vì trẻ em tỉnh (Ban Chỉ đạo) ban hành Chương trình công tác năm
2022, cụ thể như sau:
1. Hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá và công nhận xã, phường,
thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2022 (đã hoàn thành)1
2. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị “về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo
vệ trẻ em trong tình hình mới”2
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 04/2022 (đã hoàn thành)3.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10 tháng 5 năm 2022.
4. Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon
Tum năm 2022
Hướng dẫn số 01/HD-SLĐTBXH, ngày 09/2/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2051-CV/VPTU ngày 20-12-2021 về tổng kết
10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị.
3
Báo cáo số 165-BC/BCSĐ ngày 08-4/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
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- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2022..
5. Duy trì thực hiện các mô hình: Hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng;
Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em và các mô hình liên quan đến công tác trẻ
em tại cộng đồng.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
6. Duy trì mô hình Hội đồng trẻ em theo Quyết định số 426/QĐ-UBND,
ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập Hội
đồng trẻ em tỉnh Kon Tum và hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể có
liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
7. Đánh giá kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022;
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2022.
8. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022.
9. Tham mưu lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác trẻ em vào
Chương trình/Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2022.
10. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ
em trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
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- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022.
11. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục trẻ em tại 03 huyện, thành phố4 và kiểm tra tất cả các cơ sở trợ giúp xã hội
trong và ngoài công lập có hoạt động tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại
các cơ sở trợ giúp xã hội5; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi
vi phạm quyền trẻ em (nếu có).
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2022.
12. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về
kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 20236.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/11/2022.
13. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án: Đề án hỗ
trợ trẻ em khuyết tật, Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em, Đề án
vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em, Chương trình phòng chống bạo lực,
xâm hại trẻ em năm 2022.
- Đơn vị chủ trì thực hiện7: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2022.
14. Họp Ban Chỉ đạo: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác trẻ em
năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp về công tác trẻ em năm 2023; rà
soát đánh giá nội dung công tác năm của Ban Chỉ đạo; đánh giá kết quả hoạt động
của đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.
15. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Có Kế hoạch liên tịch cụ thể để triển khai thực hiện.
Thực hiện Văn bản số 338/LĐTBXH-TTr ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.
6
Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 20212026 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh.
7
Quyết định số 161/QĐ-UBND, ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh ký một số văn bản UBND tỉnh.
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- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2023.
Căn cứ nội dung Chương trình, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chủ
động triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Giao Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai
thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý đối với
những vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có)./.
Nơi nhận:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh-Y Ngọc (đ/b);
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- PCVP UBND tỉnh-Nguyễn Đình Cầu;
- Lưu: VT; KGVXNTMD.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Y Ngọc

