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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em 

 trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022  

 

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em 

trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (sau 

đây gọi là Đề án); Kế hoạch số 58/KH-SLĐTBXH ngày 31/3/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát 

triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai 

đoạn 2020 - 2025.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời 

tại gia đình và cộng đồng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC TIÊU  

Bảo đảm cho trẻ em từ 0 đến 8 tuổi trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn 

diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Được bình 

đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện theo độ tuổi 

đảm bảo các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc 

gia. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, xã hội và toàn thể cộng đồng 

tích cực tham gia chăm sóc trẻ em phát triển toàn diện trong những năm đầu đời 

thiết thực, hiệu quả.   

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

- Trẻ em từ 0 đến 08 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các cán bộ làm công tác trẻ em 

các cấp. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công 

tác trẻ em, các cấp, các ngành, các đoàn thể và các nhà cung cấp dịch vụ về kiến 



2 

 

 

thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu 

đời.  

2. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Đề án, 

chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ 

trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em. 

3. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ 

em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc 

trẻ em và cộng đồng.   

4. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ 

em những năm đầu đời. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch: theo Quyết định số 8668/QĐ-

SLĐTBXH ngày 20/12/2021của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

2. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ các 

nội dung hoạt động của kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Giao cho phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch.  

- Theo dõi, giám sát, đánh giá tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì 

sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 

đồng năm 2022 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể  của huyện, thành phố phối hợp 

đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép, xã hội hoá thực hiện Đề án chăm sóc 

vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 

đồng trên địa bàn.  

- Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp 

báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện trong năm Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố xây dựng Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 
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hội trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển 

toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2022 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị 

phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh xin ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH thành phố;  

- Phòng LĐ, TB, XH – DT các huyện; 

- C, PCVP Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, BTXH-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Đàm Văn Chính 
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