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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4582 /UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác
bảo vệ trẻ em ở cấp xã

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 2805/LĐTBXH-TE ngày 15/7/2019 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em
cấp xã (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Đôn đốc UBND các huyện,
thành phố thực hiện công tác kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành
về trẻ em ở cấp huyện, cấp xã theo quy định.
b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy định chức
danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp
xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tham mưu UBND
tỉnh trình HĐND tỉnh.
2. UBND các huyện, thành phố
a) Rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em
theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Trẻ em.
b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:
- Kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy
định của Luật Trẻ em và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội tại Công văn số 2805/LĐTBXH-TE ngày 15/7/2019.
- Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã trong số các công
chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền
quản lý của UBND cấp xã. Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực
hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53, Điều 72 Luật Trẻ em và Nghị định
số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Trẻ em.

Yêu cầu các Sở: Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ
quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương
binh và Xã hội);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Du
lịch, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc394.
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