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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng,  

chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn tại Công văn số 

665/VP-KGVX ngày 23/02/2022 về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trẻ em, việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã 

hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn 

tỉnh. 

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện 

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 và  Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết  số 

121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ 

em. 

2. Yêu cầu: 

Việc kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống 

xâm hại trẻ em phải được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với 100% các cơ sở trợ 

giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

được kiểm tra. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại 02 huyện và 

04 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo 

vệ trẻ em. 

Xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm Luật 

trẻ em, đồng thời kiến nghị sử đổi, bổ sung chính sách pháp luật về trẻ em (nếu 

có). 
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: 

1.1. Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện Tràng Định; 

1.2. Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình. 

1.3. Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, khu Tân Lập, thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng; 

1.4. Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình; 

1.5. Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn, số 106 Hoàng Văn Thụ, thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định; 

1.6. Cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung kiểm tra: Có đề cương kiểm tra gửi kèm theo kế hoạch. 

3. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra. 

 III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra: Thực hiện trong Quý II/2022 (thời gian kiểm tra 

cụ thể từng đơn vị sẽ có Quyết định sau). 

2. Phương pháp kiểm tra: 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu, các chương trình, kế 

hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Kiểm tra điều kiện hoạt động theo qui định của pháp luật đối với các cơ sở 

trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em kiểm tra tình hình 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em 

và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân 

tộc huyệnTràng Định và huyện Lộc Bình.  

- Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em, Phòng Lao động, thương 

binh, xã hội - Dân tộc các huyện: Tràng Định, Lộc Bình, Hữu Lũng, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn kiểm tra điều kiện hoạt động 

của các cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ 

bảo vệ trẻ em trên địa bàn quản lý. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ 

em và phòng, chống xâm hại trẻ em với Giám đốc Sở và tham mưu cho Giám 

đốc Sở báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và 

phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2022.  
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2. Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em: Cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra 

theo kế hoạch 

3. Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc các huyện: Hữu 

Lũng, Tràng Định, Lộc Bình; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội thành 

phố Lạng Sơn 

Cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra của Sở khi tiến hành kiểm tra các cơ 

sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em địa bàn mình quản lý. 

4. Các đơn vị được kiểm tra 

Các đơn vị được kiểm tra bố trí thành phần làm việc, chuẩn bị hồ sơ, tài 

liệu và báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em bằng văn bản theo đề cương gửi kèm, tập hợp hồ sơ minh 

chứng cho kết quả thực hiện theo nội dung kiểm tra nêu trên để phục vụ công tác 

kiểm tra. 

5. Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính: Bố trí phương tiện, kinh 

phí phục vụ đoàn kiểm tra theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Đối tượng kiểm tra (TH); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng BTXH-TE; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu VT; TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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