
Lê Trung Chinh 

CQNG HOA XA HQI Ciiij NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dà N&ig, ngày IV tháng ? näm 2020 

QUYET opu 

Ban hành Quy ch phi hçrp thirchin 
cong tac tre em tren da ban thanh pho Ba Nang 

• CIILJ TICH ui BAN NEIAN DAN THANH PHO BA NANG 

Gán cz Luçt To' chüv chinh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Luát si'a ddi, bo' sung mt so' diu cia Luqt To' chzc ChInh phü va 

Luát To chü'c chInh quyên djaphwongngay 22 tháng 11 nám 2019, 

Gán thLut trd em ngày 05tháng 4 näm 2016; 

Can ct Nghj djnh so' 56/2017/ND-CF ngay 09 tháng 5 nám 2017 cia 
ChInh phi quy dinh chi tiêt mOt so dieu cüa Luat Ire em, 

Theo d nghj cüa SO' Lao dç5ng - Thuvng binh và Xä h3i tii Cong van 
so' 

1963/SLDTBXI-J-TE&BDG ngày 29 tháng 6 nám 2020 v viç c d nghj ban hành 
Quy chlphô'i hpp thrc hiçAn cOng tác 

 Ire em trên dja bàn thànhpMDà Ná'ng, 

QUYETD1NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch pMi hqp thirc hin 
cong tác trè em trén dja bàn thành phô Dà Nng. 

IS A S S Dieu 2. Quyet dinh nay co hiçu lirc ke tu ngay ky. 

Biu 3. Chánh Vn phông Doàn Di bMu Qu& hi, HDND và UBND 
thành pho; Giám dôc cac sâ: Lao dng - Thung binh Va Xâ hi, Kê hoach va 

Dau tiz, Tâi chInh, Y té, Giáo diic và Dào tao, Van hóa và The thao, Thông tin và 
Truyên thông, Tu phap, Ngo.i vti, Du ljch, Giao thông 4n tài; Thu tnr&ng các 
ngành, hOi, doàn the: Cong an thành phô, Vin Kiêm sátnhân dan thành phô, 
Tôa an nhãn dan thành phô, Doàn Thanh niên Cong san Ho CM Minh, Hi Lien 
hip Phij ni thành phô, Hi Tü thin và Bào v quyên tré em thành phô; Chà 
tjch UBND các qun, huyn và Thu trithng các cci quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt dnh 

No'i nhân: 
-Nhutheu3; 
- BO LD-TB&XH; 
- CT UBND TP (b/c); 
- UBMTQVN thành ph6; 
- Báo Dã Nng, Báo Cong an DN, 
Dài PITH DN; 

- Các th chirc xã hôi; 
- Liru: VT, VBXH, SLDTBXH. 

UY BAN NHAN DAN 
T1TANH PRO BA NANG 

S:J/fJA, /QD-UBND 
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CQNG HOA xA 1101 CIIU NGIIIA VIT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hanh phiic 

QUY CHE 
in cong tác tré em trén dja bàn thành ph6 Ià Nng 

theo Quylt djnh so YU /QD- UBND ngày IOtháng.y- nám 2020 
cza Ghü tjch UBND thành phô Dà Náng) 

ChirongI 

NHIUNG QITY BJNEI CIITJNG 
Diu 1. Phm vi, &i tirçrng áp diing 

Quy ch nay quy djnh mie dIôh, nguyen t.c, hinh thirc, ni dung và trách 
nhim phôi hqp cüa các sâ, ngành, hi, doàn the, dja phuong trên dja bàn thành 
phô trong thc hin cong tác tré em. 

Biu 2. Miic dIch phi hçip 

Thng cung trách nhiêm gita các sâ, ngành, hi, doàn th& dja phuang 
trong phôi hçip th%rc hin nhàm nâng cao hiu qua Cong tác tré em. 

T.o diu kin thun igi trong cong tác trin khai thirc hin các chuang 
trmnh, ice hoch v tré em, kjp thôi giãi quyêt các van dê v tré em, bão dam 
qUyén4réemtrea6abhpo 

Diu 3. Nguyen tc phi hcyp 
1. Cong tác ph6i hqp duçic thirc hin trén Ca si chi'rc näng, nhim vçi, quyên hn cüa môi Ca quan, to chüc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
2. Báo dam tinh chü dng, tIch C1TC, thung xuyên, kjp th&i, trách nhim, 

thông nhât, chat chê, hiêu qua trong các hoat dông phôi hap, dam bao xu 1 kip 
thii yêu câu phôi hçip cong tác, trao dôi thông tin và dê xuât, kién nghj trong 
giài quyêt cong vic theo chirc nàng, n1iim vi và quyên hn duqc giao. 

3. D cao trách nhim cüa ngtthi dirng du co quan chü tn, co quan ph& 
hçip và to chirc, cá nhân tham gia hoat dng phôi hap. 

J31eu4.HInhthtrcpjioihop 
1. Trao di thông tin, 1y kMn, báo cáo v các vn d lien quan dn tré em 

thông qua van bàn và các phixo'ng tin thông tin lien 1c. 
2. T chcrc cuc hQp, hi nghj d bàn btc, thng nht ni dung, chuung 

trInh, kê hoch ye cong tác tré em có lien quan den nhieu ngành, dja phuang. 
3. Ph6i liçp thanh tra, kMm tra lien ngành và xir 1 d6i v6i các hành vi vi 

phtm pháp 1ut ye bâo v, chäm soc và giáo diic tré em (BVCS&GDTE). 
4. Thông báo hoc ehuyn M so. cho co. quan lien quan d xr 1 các vi 

phm ye BVCS&GDTE. 
p L¼ P 5. Khao sat, dieu tra cac nQi dung ye BVCS&GDTE. 
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6. Cung cp thông tin theo yêu câu eia the cci quali. kháe v nhü'ng vn d 
eó lien quan dn cong tác tré em thuc ehirc nàng, thim v, quyên han cüa dan 
v4 mmnh. 

Theu 5. Ni dung phoi hçrp 
1. Xây dirng và trin khai thirc hin cáo quyt djnh, chumg trinh, k hoach 

v Cong tác tré em theo ngânh, lTnh c duçc phân cong. Dng th&i, clii dao 
thirc hin dOng bO cáo bin pháp nhãm quàn l, thirc hin tot cong tác trè em do 
dan vi, dja phuong quãn l. 

2. T ehüc hithng dan, trin khai thirc hin tht các ch do, climb sách v 
BVCS&GDTh. 

3. Tuyên truyn, pM bMn giáo diic pháp lut vâ dào tao, Mi dtrông nâng 
cao nghip vi ye cong tao tré em. 

4. Thanh tra, kim tra, giám sat tInh hinh trin khai thixc hiên Luât tré em 
và cáo chfnh sách, pháp h4t cüa Dáng và Nlià nrnc ye cong tác tré em. Thi.rc 
hin cáo giái pháp ye bão v tré em; phát hin, thông tin, diêu tra, xr l kip thai 
cáo tnrông hqp vi phm quyên tré em. 

5. Thrc hin tMng ké, tng hcip báo cáo v tlnh hinh thçrc hin Luât tré em 
và các quyêt djnh, chi.rcing trinh, kê hoach cüa UBND thành phô lien quan dn 
cong tác tré em theo chirc nAng, nhim vi cüa dan vi, dia phuang. 

6. Kt ni M trq tré em Co hoàn cânh d.c bit, tré em trong gia dinli ngheo, 
dng nguOifluc xa hithixc 

hin cOng tao tré em; xây drng và trién khai có hiu qua các mô hhih ye 
BVCS&GD1'E. 

7. Các hot dng pMi hçp khác theo yêu cu thirc t và phü hçp vói quy 
djnh cüa pháp lust. 

Theu 6. Kinh phi thirc hiçn 
Kinh phI thirc hin dizcic ngn sách thânh pM M trI hang näm hr ngun s1r 

nghip dam bâo x hi cho s&, ngành, dja phtzang theo phân cap; nguôn kinh phi 
lng ghép cüa các chxang trhih, ké hoach, dê an khác có lien quan; nguOn vin 
trçr, huy dng, dóng gop oüa cáo tO chirc, dan vj, cá nhãn trong nixàc và ntr6c 
ngoài. 

Chirong II 
PlAN CONG TRACH NHIM PHOI HçIP 

TH1J'C rnN  CONG TAC TRE EM 

Diu 7. Nhim vii chung 
1. Nghién ciru xay drng, ciii th boa và t ohi'rc thc hin cáo chU trtxcing, 

chmnh sách, chuang trmnh, kê hoach ye cong tác tré em dài h?n, 05 nám và hang 
näm theo chüc nng, nhim vi dixçic giao. 

2. Tuyen truyn, pM bin giáo dic pháp lut v cOng tao tré em nh&m nâng 
cao nhn thüc cüa cáo cap, các ngành vá nguôi dan. Xây drng vâ trin khai có 
hiu qua cáo mô hInh BVCS&GDTE. 
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3. Lng ghép các hot dng BVCS&GD1i trong chuong trinh cong tác 
cüa don vj. Triên khai, phát triên các hot dng cung cap djch vçi xâ hQi phii hçp 
véci chIrc nng, nbiêm vii eàa don vj. Chi dto, phô biên các Ca quan, to ch'(rc, co 
sâ giáo dic nêu phát hin hoc có thông tin ye hành vi xâm hai, bao 1irc, lam 
ding tré em hoc tré em có nguy co bj xâm hai trong phm vi quail i cüa don vj 
có trách nhiém thông báo ngay cho co quan thuông trçrc cong tác tré em (S Lao 
dng - Thuoiig binh và Xâ hi (LD-IB&XEI)) hoc Cong an thành phô hoc 
TJBND cap x nai xáy ra vi vic dê kjp thôri phôi hçip, giái quyêt nhàm bão v 
tré em và gia dinh. 

4. Phãn cong b phn chuyen mon và ci:r cong chIrc lam du mi d trao 
dôi, tham nitru, tham gia các hot dng phôi hqp ye cong tác tré em và tao diêu 
kin cho cong chrc thirc hin nhim v thrc giao. 

5. Thi& 1p h thong thông tin dI lieu vâ k& qua thirc hin cong tác tré em 
thuc chüc nng, nhim vi ciia don vj và báo cáo cho Si LD-TB&XH theo djnh 
k' (06 tháng, rnt nàm) hoc dt xuât dê tong hqp chung vào h thông dt lieu 
tré em c'Cja thãnh phô. 

6. Thix&ng xuyên don dc, theo dôi, giám sat, dnh giá và djnh kr hang 
nám hoäc dot xuât gin báo cao viêc thuc hiên quyên tre em và thuc hen hoat 
dng phôi hçip thuc nhim vii, quyn hn cüa mInh ye S LD-TB&XJ{ dé tOng 
hçp, báo cáo UBND thãnh phô. 

7. Can cünhiêm vi dirçc giao, các sâ, ngành,,  ca cLuan,th chirc lien quanva__ 
UBND cac qun, huyn 1p dir toán chi ngân sách hàrignam, trinh co'quan có 
tham quyen phe duyçt. Huy dçng nguon lrc xa hpl thixc hiçn cong tac tre em. 

Diu 8. Nhiêm vi cii th 
1. S& Lao •dng - Thirong bunh và Xã hi 
- Chju trách nbim tnthc UBND thãnhph thirc hin quãn 1 nhà nirâc v 

trO em; diêu phôi thc hin quyên tré em; dé xuât vic lông ghép các mlic tiêu, 
clii tiêu ye tré em khi xãy dirng quy hoach, ké hoach phát triOn kinh tê - x hi 
thành phO, ngành, dja phuong; 

- Chü trI, ph6i hqp vol các s, ngành, hi doàn th& dja phi.rang và các don 
vj lien quan giüp UBND thành phô chuân bj báo cáo HDND thành phô hang 
nàm hoc dt xuât ye két qua thirc hin quyên tré em; 

- Chii trl, phi hqp vOi các sO, ngành, hOi, doàn th, dja phuong và các don 
vj có lien quan to chüc thirc hin chmnh sách, pháp lust ye bão v trê em, sir tham 
gia cüa tré em vao vâ do ye tré em; vic phông, chOng tai nn, thuong tIch 
tré em và vic chàm sóc, nuôi duông tré em có hoàn cãrih dc bit; 

- T chüc tp hun, bi dueing nghiêp yi v cOng tác tré em cho di ngü 
lam cong tác trO em 0 các c.p, các ngành; 

- Chi d.o Trung tam Cung cp djch vi cong tác xa hi trin khai các hot 
dung cung cap djchvu Mo v tré em; thirc hin tiêp nhn, can thip h trq, kêt 
noi, chuyOn tuyen dO dáp frng nhu cu báo v cüa trO em và gia dmnh; 

- Chñ trl, phi hçip vOi các don vj, dja phuong kim tra, tharih tra theo djnh 
k' vic thirc hin cong tác tré em tai các don vj, dja phuorng. Thammuu, dO xuãt 
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UBND thãnh ph khen thithng nhUng tp th& cá nhãn có thãnh tIch xu.t sc 
trong thirc hin cong tao tré em; 

- Chii trI, phi hçp vài cáo ngânh, hi, doàn th& dja phixcing kin nghj, d 
xut ca quan có thâm quyên sra dôi, bO sung h thông pháp 1ut, chinh sách v 
BVCS&GD'IE và thirc hin quyên tré em phü hçp; 

- Hxàng dn, don d6c các dja phixcing cp nht, quãn 1y dy dü di lieu; 
- Tng hçp, báo cáo djnh kr hoc dt xut cho B Lao dung - Thucmg binh 

và Xâ hi, UBND thãnh phô và các Co quan thãm quyên v thrc hin cong tao 
tré em theo quy dnh; ye két qua thirc bin Quy ché và các van dé phát sinh, vtx&ng 
mc trong qua tdnh trin khai, thrc hin. 

2. S& K hoach và Du tir 

- Phi hçxp vi Si LD-TB&XH và cáo don vj, dja phuong có lien quan 
thirc hin lng ghép các mçtc tiêu, chi tiêu ye tré em vào chin luçic, quy hoach, 
k hoach  phát trin kinh té - xä hi thành phô; phôi hcTp vol SO Tài chInh tham 
muu UBND thành phô bô tn kinh phi dé thc hin các chucng trInh, kê hoach, 
dir an vêtrè em theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Chi tn, ph& hcip vOi các dcm vj lien quan dy mnh cáo hot dOng' hop 
tác quc t và van  dng nguôn vin trq nuOc ngoài phiic vi cong tác 
BVCS&GD1'E. 

3.  

Hang nàm, trên Co sO dir toán dé ngh ci:ia cáo sO, ngãnh, dja phuong, can 
cir Luat  Ngân sách nhàmthc Va các van bàn hithng dn cüa Trung uang, thành 
ph và kha nàng can dôi ngân sách, SO Tài chInh tong hop, tham mixu UIBND 
thành ph trinh HDND thãnih phô phé chuân va phân b kinh phi d 
BVCS&GDTE và các cong tao khác lien quan den tré em trên dja bàn thànli 
phô. 

4. SrYt 

- Báo dam trê em diiçic tMp cn cáo djch vi chàm soc sue khóe có ch,t 
ltxçing vâ cong bang ti cáo co sO khám bnh, chfta bnh theo quy djnh cüa pháp 
luat; 

- Hithng dn vic lap  h so theo dôi src khOe, khám sirc khOe dinh ki theo 
dO tui; chám soc và tu van sirc khOe, tu van dinh dithng cho phii n mang thai 
và tré em; tii vn, sang lc, chân doán, diêu trj truOc sinh và so sinh; tu vk, h 
trçi tré em chàm soc sue khóe sinh san phühçip vOi dO tu&; 

- Chii tn, phéi hop vOi sO, ngành CO lien quan huO'ng dn thi.rchiên viêc 
chäm soc sirc khOe cho tré em khuyt tat, tré em bj tai n.n thuong tIch và cac 
nhóm tré cm 06 hoàn oath dc bit khác; 

- PMi hop v&i SO Giáo dic và Dào to huOng dan, t chirc thirc hin cong 
tác y t trithn h9c bào dam vic chàm soc sirc khOe cho tré em trong cáo co sO 
giáo dçic; phOi hop vOi SO LD-TB&XH, SO Giáo diic và Dào tao thuc hiên 
phOng, chng tai n?.n,  thixong tIch tré em; 
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- Chi'i tn, phi hqp vói S& LD-TB&XJJ hu&ng dn cha, m, ngui chàm 
soc tré em kien thLrc, k5 nàng chám soc sue khOe, dinh duorig, v sinh và phOng 
bnh cho phu ntr mang thai và tré em, c1c bit là tré em di.rOi 36 tháng tuôi; 

- Chü tn xây drng các chiwng trInh, k hoch lien quan dn tré em do 
ngành quàn 1; thirc hin các mçic tiéu v dirih di.ràng, chàm soc sue khOe cho tré 
em; 

- Clii do, huung dn các cy sâ y t trong viéc chàm sOc, tu v.n sue khOe 
và ho trçi khãn cp cho tré em bj bao 11rc, xãm hai; cung cap kêt qua giám. djnh 
cho ca quan chüc nng theo quy dnh de diêu tra, xfr l các truO'ng hcp xâm h?i, 
bao 1irc dôi vol tré em; dông tlthi phi hçp vói các don v lien quan dê thirc hin 
quy trInh cüng cap djch vi hoc chuyn tuyen phü hcip cho tré; 

- Chü trI, pMi hqp vOi các don vi, dja phixoyig nâng cao náng 11rc cho dôi 
ngt can b y to ye phông, chông tai nan, thucrng tIch và bo lirc, xâm hi trO em; 
xay dirng cong dông an toàn phOng, ch&ig tai n?n, thixcing tIch trO em. 

5. Sr Giáo diic và Dào to 

- Báo dam vic thrc hin quyn vã Mn phn cüa tré em trong nhà tnrOng, 
cci sO giáo diic khác; xay dirng chuong trmnh, ni dung giáo diic phi hqp vOi 
trng d tuôi trO em và bão dam chat hrçing dáp âng yeu câu phát triOntoàn 
din cüatrO em; bào dam trO em duac hoân thành chucmg trinh giáo diic phô cp 

- --- — — - 
- T chuc tuyOn truyn pM bin, giáo die kMn thuc v quyn và Mn phn 

cüa trO em; phOng ngua xâm hi, bo lirc tré em; bão v trO em trOn môi truOng 
mang cho h9c sinh, giáo viOn, can bô quán l giáo diic vâ giáo dic k5 nàng song 
cho h9c sinh. Day manh tuyén truyn ye Tong dâi quOc gia báo v tré em 111 
trong trcr?mg hçc, cor sO giáo dc; 

- Th chuc thirc hin chInh sách, pháp lut và áp dimg bin pháp trq giñp 
giáo d'tic phii hçp cho tré em cO hoàn cãnh dc bit, tré em dan tOe thiOu so; giáo 
diic hOa nhp cho tré em khuyOt tat; 

- C1n trI, pMi hp vOi sO, ngành có lien quan hixàng dk và th chuc thrc 
hin cong tác y tO tnrng h9c bào dam viOc chain soc sue khOe cho tré em 
trong nhà tnthng, Co sO giáo dic khác, giáo dic và phát triên toàn din trO em 
trong hO thông giáo diic; phông, chông tai nan, thiiorng tIch trO em trong nhà 
tnthng, Ca si giáo diic khác; 

- Chü tn, pMi hqp vOi sO, ngành cO lien quan xây drng chfnh sách giáo 
dic, dàotao, bôi duong nng khiOu, tài nng cho tré em; vn dng gia dInh, xâ 
hOi phát hiOn, ho trçi, bôi thrOng tré em có nng khieu, tài nAng; 

: Chü trI, ph& hqp vOi s&, ngànli có lien quan giáo dgc, hiróng dn tré em 
bão ton, phát huy ban sac van hóa dan tOe; thông tin, huOng dan cha, m, ngtr&i 
chm soc tré em kMn thüc, k nàng cham soc, giáo dic trO em, dac biOt là trO 
em trong nhà trO; 
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- Quán 15' và hix&ng dn sir ditng thiát bj, d chci sr ding trong nhà tnr&ng, 
ci s& giáo diic khác thue thâm quyên quán 15'; 

- Chü trI, ph& hcip vói các dan vj, dja phuang trin khai xay drng moi 
tnth'ng giáo diic an toàn, lãnh m?nh,phông,  chông bao 1irc hoc du&ng. Chi do 
các ca sâ giáo diic phát hin, thông tin, báo cáo và kêt noi h trçi kjp th?yi các 
tnthng hçip vi phm quyén tré em, dc bit là the trix&ng hçip tré em bj xâm hai, 
bto hrc trong trithng hçc cho ca quan thithng trirc cong tác tré em (S& LD-
TB&XH) hoc Cong an thânh phô ho.c UBND cap xâ nth xây ra vii vic d kip 
thai ph& hqp, giái quyêt nhäm báo v tré em; 

- Chi dao  tang ci.th'ng cong tác quán 15' các nhóm, Rip tré dc 1p tu thiic 
trên dja bàn thnh phô, d.c bit tai  các khu cOng nghip; tng cuông tap hun v 
k5 näng phông, chông xâm hi trè em cho can bO quán 15', giáo viên và nhân 
viên ti các cci sâ giáo dc nay; 

- Hu&ng dn thirc hin và bão dam sir tham gia cüa tré em trong nha 
trLthng, cci s& giáo d1ic khác. Chi dao  các cci s& giáo diic t.o dieu kin d hoc 
sinh tham gia các ho.t ctng xâ hi phü hqp; bay tO 5' kien, nguyen v911g ye 
nht1ng van d h9c sinh quan tam và xem xét, giái quyêt và phãn hôi the 5' kin, 
nguyen vçng cüa h9c sinh. Phát huy hiu qua các mô hinh tu van, tham vn 
trong trithng hpc nhm giüp tré giái quyêt nhttng vuOng m.c v lüa tui, gi&i 
tInh, nguy cci bO hçc, vi phm ni quy và các van dê khac cOa tré em. 

6. SO Van hóavà Ththao 

- Báo dam tré em dugc vui chcii, giâi. tn, hot dng vn hóa, ngh thut, th 
diic, th thao; 

- Ph6i hçip v&i Doàn Thanh niên Cong san H Chi Minh (TNCSHCM) 
htthng dn vic phát triên thiét chê vn hOa, the thao dành riêng cho tré em hoäc 
tré em tham gia sü dng, hung th1i; 

- Chü tn, phôi hcip v&i s&, ngành có lien quan và Doàn TNCSHCM quán 
15', hu&ng dn xây dirng chircing trInh, tiêt mic, san phâm vAn hOa, nghê thuât; 
phi hçp th chrc sir kin vAn hóa, ngh thut, the thao dành cho tré em và v tré 
em; 

- Chü tn, phi hcrp vol SO Giáo diic Va Dào tao, SO LD-TB&XFI hithng 
dn gia dInh thirc hin quyén Va bOn phn cüa tré em trong gia dinh; giáo due ire 
em gIn gift, báo ton và phát huy ban sAc vn hóa dan tc, giá trj truyên thng cüa 
gia dInh; to di&u kin cho tré em dixgc sir d1mg ngOn ngtt cüa dan toe mmii; 

- Chü trI, phi hqp vOi SO LD-TB&XH huOng dn vic bào dam su tham 
gia cOa tré em trong gia dlnh; 

- Chü trI, phé,i hqp vOi các dan vj, dja phwing thng cutmg tuyén truyn, 
giáo dic do di.rc, lôi song trong gia dInh; hithng dan các thành viên gia dmnh 
kin thüc, k nAng báo v tré em; phOng, chông b?o 1c, xâin hai  tré em trong 
gia dInh; 
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- Chñ tn, phi hcip vi S Giáo duc và Dào tao và các dja phrning tip tiic 
dy manh phô cp bcii phông, chng tai nn duôi mr6c cho tré em; nâng cao chat 
ltrçng di ngui can b, hixàng dn viên bcii 1i, huOng dn viên cl'ru duôi; tng 
cuè'ng cong tác quãn 1 be bo'i và hoat dng day boi cho tré em. 

7. S& Thông tin và Truyn thông 
- PMi hcTp vài các ci quan, dan vj lien quan thirc hin các nhim vii bào 

dam tré em dtrçic tiêp can thông tin trên các kênh thông tin, truyén thông; dixçic 
bào v hInh ãnh, thông tin ye don song riêng tu, bI mat cá than ye thu tIn, viên 
thông và các hinh thüc trao doi, luu git thông tin cá nhân; 

- Tuyên truyn, huóng dn vic h trçi tré em tim kim, thu nhn v ph 
biên thông tin, bay tO y kien, nguyen vçng trên các kênh thông tin, truyén thông 
theo quy djnh cüa pháp luat, phi'i hqp vâi d tuoi, mrc d truOng thành, nhu cau, 
nàng lirc c'Cia tré em; 

- Tuyên tmyn, hixàng dn thc hin quy chun báo chI, xu.t bàn, vin 
thông, Internet, phát thanh, truyên hInh và các hInli thirc cung cap, quing bá 
thông tin khác dành riêng cho tré em, cO tré em tham gia, lien quan den tré em; 
bào v tré em trên môi trir&ng mang Internet, mng may tInE, mng viên thông, 
phuong tin din tr và các phucing tin thông tin khác; 

- Ph& hqp vâi sâ, ngành, dun vj lien quan, thirc hin các san phAm truyn 
thông, xuât bàn. phâm dành riêng chO tré em và tré em duc tham gia; thirc hin 
ihôigtin,.trnyenthongcho gia dInh xIhf v&kiên thirc,k5 nAngbâo däii thiró 
hién quyn và. b6n phn cüa tré em; 

- Chi do, hixóng dn các ca quan báo dài, h tMng truyn thông Co sâ dy 
manh eOng tác tuyên truyên ye chü triio'ng, dithng lôi cüa Dàng, chInh sách pháp 
luat cüa Nhà nithc ye BVCS&GD'E; néu girang dién hlnh trong 
BVCS&GDTE, phé phán, len an các hành vi vi phm quyn tré em. Truyn 
thông, nâng cao nhan thirc, nâng cao näng 1irc, phô bién k náng cho cha mc, 
nguoni chäm sóc, tré em, giáo vién, trC em và Co quan, tO chüc co lien quan ye lqi 
Ich, tiéu circ cüa môi truonng mng dôi vâi tré em; phOng ngra, ngn chn hãnh 
vi xâm hai tré em trên môi tnxonng mang; 

- Chü tn, phi hçp v&i các dun vj lien quan t chirc thanh tra, kim tra cac 
hoat dng ye thông tin, báo chI, xut bàn (bao gôm xuât bàn, in, phát hành xuât 
bàn phâm), thông tin trén Internet lien quan den tré em; xir l nghiém các hành 
vi san xuât, liru hãnh các an phám, san phâm thông tin dành cho tré em có nOi 
dung dOi tniiy, kIch dng, bao lye; 

- Thc hin vic thm djnE, cp phép xut bàn tài 1iu khOng kinh doanh 
tuyen truyên ye chü truong, duonng lôi cüa Dãng, chfnh sách pháp luat cüa Nhà 
nuóc ye BVCS&GDTE do các dun vj dê nghj cap phép theo quy djnh. 

8. S& Tin pháp 

- chi do, hu&ng dnyic dãng k khai sinE, xác dnh cha,me cho tré em; 
thyc hin các nhim vii dê giài quyet h suxin nhp, xin thôi, xin trô lai, cap 
giy xác than có quôc tjch Vit Nam, cap giây xác than là ngu&i gôc Vit Nam 
cho tré em; 
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- Thirc hin quãn l cong tác nuôi con nuOi trong nu&c; giãi quy& các viêc 
nuOi con nuOi có yu tO rnrâc ngoài thuc thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 
1ut vâ chi do cUa UBND thành phO; 

- Theo dôi, thirc hin tMng kê v xr 1 vi phm hành chinh lien quan dn 
tré em trên dja bàn thành phô; 

- Quân l, hurng dn thirc hin trq giip pháp l cho tré em, cha mc, nguôi 
ch.m soc tré emtheo quy djnh cüa pháp 14t; 

- Tuyên truyn, ph bi&i, giáo diie náng cao nhn thirc v pháp lut, chInh 
sách lien quan den cong tác tré em cho cn b và nhan dan. 

9. D nghj Cong an thànhph 
- Phi hçp vói Sâ LD-TB&XET, Doàn TNCSHCM, Hi Lien hip Phi n 

thành pM và ccx quan bâo v pháp lust  huOng dan Va tuyên truyên các bin pháp 
phông ngi'ra, ngän chn hành vi bao  1irc, bóc let, xâm hi tInh dic, mua ban tré 
em và ti pham lien quan den tré em; 

- Htr&ng dn và t chirc thirc hin nguyen t.c bão darn thirc hin quyn tré 
em, yêu c.0 và bin pháp bào v tré em trong qua trmnh to tiing, xir 1 vi phtm 
hãnh chInh dOi vói tré em vi phm pháp.lut, tré em là ngithi bj h.i va ngixi lam 
chüng; Mi di.rông kién thüc ye quyên tré em cho Diêu tra vien, can bô diAu tra 
tin hành to ting các vi an có lien quan den tré em; 

ChütrI, ph&hvâi các. 
vic b?o  1irc, xâm h.i tré em, dc bit là các vi vic xâm hi tInh due tré em. 
Tang ci.thng cong tác hu&ng dn, Mi dlxôTig nghip vi,i, k näng lam viêc vâi tré 
em cho can b các cp. Trong qua trInh thirc hin can áp diing k nang diu tra 
và xir 1 than thin vOi tré em; 

- Khi tMp nhn, diu tra, xir 1 các vi vic xâm hi, bto liic, lm diing tré 
em cn thông báo, cung c.p thông tin kjp thii cho S& LD-TB&XH và các ccx 
quan lien quan dê phôi hqp ttr van, tham van, can thip hO tn cho các tnithng 
hcip tré em bj xâm hi can áp ding các bin pháp can thip M trq theo quy dinh 
cüa pháp lu.t; 

- Chi dto Cong an các don vj, dja phucxng pMi hqp vol ban, ngành, hôi, 
doàn ththirc hin tot Cong tác tuyên truyên nâng cao nh.n thüc cüa nhân dan v 
cong tác chàm sóc, bào v tré em; phOng ngi'ra, ngàn chn, quàn lb?, cam hóa, 
giáo diic, giüp dx tré em hu, vi phm pháp lut, chm tiên tai cong dOng, dan cu; 

- Thi.thng xuyen trao di vOi các ban, ngành, hi, doàn th v phucxng thüc, 
thu don hott dng cüa các loi ti phm lien quan den tré em và cac khuyn 
ngh d các ban, ngành, hi, doàn the chü dng Co các giãi pháp phà hqp trong 
cong tác bão v và phông ngt'ra xA hi dôi vOi các hãnh vi xâm hai  trê em; 

- DAy manh  tuyên truyn, pM bin, giáo diic pháp lust v an toàn giao 
thông; thirc hin các giài pháp phOng ngüa tai nn giao thông và xô l nghiêm 
các hành vi vi phm. 

A • A A A A 10. Be ngh Viçn Kiem sat nhan dan thanh pho, Toa an nhan dan 
* -------- -----.- 

thanh pho 
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- Tôa an nhán dan thành ph áp ding nguyen tc báo dam thirc hin quyn 
và bôn phn cüa tré em, yêu c.0 và bin pháp tir pháp cho tré em dé tiên hành 
xét xir hanh vi vi pham quyên tré em, tré em vi pham pháp lut, ra quyét djnh tir 
pháp dôi vi tré em hoc có lien quan den tré em; 

- VinKim sat nhán d thânii ph6 áp diing nguyen tc bâo dam thirc hin 
quyén Va bôn phn cüatré em, yen cu và bin pháp tir pháp cho tré em dê thc 
hành quyên cong to, kiêni sat hott dng hr pháp doi vói tré em hoac có lien quan 
den tré em; 

- Dào tto, bi throng cho Thm phán, Hi tMm nhân dan và Kim sat vién 
tiên hành to tng các vii an có lien quan den tré em ye quyen cña tré em, ye tam 
l hçc, khoa hc giáo diic lien quan dn tré em; 

- Ap dvng quy trinh diu tra, xét xir than thin vói tré em vi phm pháp Iut 
theo quy dinh. Tthig cung cong tác truy to, xét xi'r các v an xâm hai tlnh diic 
tré em, bâo dam nghiém minh, kjp th&i, dung pháp lut. Phát huy hiu qua Tôa 
an gia dInh và ngu&i chixa thành then theo quy djnh cüa pháp lut. 

11.SyD1jch 

- Chü trI, phi hçp v&i các dn vi, dia phng lien quan t chrc các hot 
dng du ljch phi hqp vói tré em; 

- Chü trI, ph6i hçp vâi các dmi vj, dja phucTng tAng cix&ng thanh tra, kim 
tra, quàn l chat ch cac diem, hot dng tham quan, du ljch, ccr s& kinh doanh 
dich vu luu tr& nhAm phông, chông tat nan-thix(Yng tich, baoiixc, xâm hai tre em, 
ngAn ngi'ra sü dvng lao dng tré em trong các hoat dng du ljch. 

12. S& Giao thông In tãi 

Phi hqp vOi các cci quan, dGn vi. lien quan tuyén tmyn cong tác phông, 
chông tai nn giao thông dix?ing b, duxng thüy cho tré em; dông th?i, thuc hiên 
các giái pháp nhAm dam bâo an toàn giao thông trén da bàn thành phO. 

13. SO'Ngoai vu 

Chü trI, phi hçp vOi các dcin vi lien quan dy m?nh các hoat dng hçp tác 
quôc té trong linh vrc BVCS&GDTh. 

* 14. Báo Ba Nng, Bio COng an Ba Nng, Bai Phât thanh và Truyn 
hinh Ba Nang, Cong thong tin diçn tir thanh pho va cac co' quan thong tin 
ai chüng khác 

TAng th&i lixçng phát song, s hrqng tin, bài và nâng cao cht hrqng tuyên 
truyên ye ho?t dng BVCS&GD1E nhât là phông, chông xâm hai, bo  lc, tai 
nn thtrang tIch tré em; dành t) l ni dung, thai diem, thai hrçng phát thanh, 
truyên hInh phü hqp cho tré em; nêu grung di&i hinh trong BVCS&GD'1, phé 
phán, len an các hành vi vi phm quyn tré em. 

15. B ngh Uy ban Mt trn T quc Vit Nain thãnh ph v?i các t chfrc thành viêñ 

- TAng ctrông giám sat, phãn bin, tham vn, kin nghj d& vói cci quan 
Nha nuOc trong vic xây drng, thirc hin duang lôi, chInh sách, pháp lut, phân 
bO nguôn lirc dáp i'rng quyên cüa tré em theo quy djnh cua pháp lut; 
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- Tip tiic 4n dng toàn dan chäm sóc, giáo d%Jc, bâo v tré em gn vói 
th'trc hin cuc vn dng "Toàn dan doân kOt xáy dg nOng thôn mái, do thi 
van minh "; 

- Tuyên truyn, 4n c1ng các t.ng lop Nhân dan h thy, tham gia thrc hiên 
chInh sách, chrong trInh, kê hoch, djch vi dáp i'rng quyên ciia tré em, phông 
ngfra hành vi vi phm quyên cüa'tré em. 

Ngoài vic thirc hin các nhim vii trén, cté nghj Doàn TNCSHCM và Hôi 
Lien hip Phij nft thanh phô có trách nhim: 

a) Doàn TNCSHCM 

- Chü trI, phi hqp vOi SO Van hóa và Th thao huOng dn vic phát trin 
thiét ch van hóa, the thao dành riêng cho tré em hoc tré em tham gia si'r diing, 
hix&ng thii; 

- Chñ trI, phi hgp vOi các cci quan, to chirc có lien quan trin khai có hiêu 
qua vic d?i  din ting nói, nguyen vQng cüa tré em; to chCrc 1.y r kin, kin 
nghj cüa trO em; thLthng xuyên lang nghe, tiêp nhn, tong hop kin, kiên nghi 
ca tré em và chuyên den các CO' quan có thâm quyên tie giài quyêt; 

- D xu.t vOi UBND thành phé cac diu kin báo dam thc hin trách 
nhim dti din ting nói, nguyen vgng cCia tré em và giám sat vic thuc hiên 
quyn tré em theo " kiên, nguyen vçng cüa tré em; 

- Phi hqp vOi SO LD-TB&XH, co quail, th ch'(rc có lien quan, UBND 
qun, huyn huOng dn bão dam sir tham gia cüa tré em vao cac vn d v tré 
em; 

- Chñ trI thrc hin mô hinh Hi dng tré em thành ph6; 

- Dy mnh cong tác tuyén truyn, giáodic nh&m nâng cao nhn thüc v 
BVCS&GD'i'E; k5 näng tii bão v; phèng, chông xâm h.i, bo 1%rc tré em. Trang 
bj thu thanh then k nàng diêu hânh và to chirc hot dng cho thiéu nhi; 

- Vn dng các co sO Doàn và cong dng h trçi, giüp di tré em nghèo, tré 
em có hoàn cânh dc bit khó khän; vn dng xây diyng cong trmnh, khu vui 
choi,... cho tré em. 

b) Hi Lien hip Phi nft thành ph 

- Phi hçp vOi Doàn TNCSHCM thirc hin giám sat vic bão dam quyn, 
lçii Ich cüa tré em; 

- hü trI, phi hçp v&i SO LD-TB&XH, các dn vj lien quan tfch circ tuyên 
truyên den các bà m, chj em gái kién thIrc, k5' nàng ye phèng, chông xâm hai, 
bio hrc tré em, dc bit là xâm hi tinh diic và trách nhim thông tin, to giác 
hành vi xâm hai, bao lc tré em. 

16. D nghj Hi Tfr thin Va Bão v quyn tré em thành ph, các t 
chfrcxãhi 
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- Vn dng thânh vién cüa t chrc và xâ hi M trçy, tham gia xây dvng, 
thixc hiên thuc hin chInh sách, chucng trInh, k hoach, djch v'i dáp irng 
quyén cüa tré em, phông ngra hành vi vi phm quyên cüa tré em; 

- Thirc Men chinh sách, pháp luât, dáp 1mg quyn clia tré em theo ton chi, 
m11c dIch, nhim vii, quyên hn cüa to chüc dtrc pháp 1ut quy dlnh; flop nhn, 
thu thp thông tin tü thành vien va xã hôi dê phãn anh, kiOn nghi, tLx van cho cci quan, to chIme, ca s?i giáo dic, cá than v vic thirc hin chmnh sách, pháp h4t; 

- T chime vic cung cp dch vii dáp 1mg quyn ciia tré em theo sir üy 
quyOn, h tr9' cüa TJBND thânh phô, các cap chfnh quyOn, Co quan quáii l3 nhà nrrâc; 

- Vn dng ngun 1?c xâ hi trong và ngoài nuâc nhm h trQr, giüp do' tré 
em có hoàn cãnh dàc biêt khó khàn, trO em thuôc h ngheo, Ire em dan tc thiOu 
so; 

- Hi Tir thin và Bâo v quyn trO em thành ph& ngoãi. vic thrc hin cac 
ni dung nOu trên, có trách nhiêm to chIme viêc kOt noi, thu thp thông tin, kiOn 
nghj cüa các to ch1rc xã hi và cüa trO em chuyOn dOn cáo cor quan nha nithc dO 
gop , tir van cho vic xây dimng vâ thirc hin chInh sách, pháp 1ut ye quyOn trO 
em; tham gia giám sat thirc hin quyOn trO em; phát biêu chinh kiOn Va kiOn nghj cüa Hi doi vi các ccx quan nhà nuImc có liOn quan ye các van dO vO trO em va vic vi phrn pháp 1ut ye tré em. 

17. Uy ban nhân dan các qun, huyn 
- Th'çrc hin quãn 1 nha mró'c v trO em theo thm quyn; M chime thirc hin 

chinh sách, pháp 1ut, kO hoach, chuo'ng trinh mic tiOu, chi tiOu ye trO em; lông ghép thirc hin Co hiu qua cac hot dng cong tác trO em trO em vói kO hoach 
phát triOn kinhtO - xâ hOi và cáo chwmg trInh khác có liOn quan cfTa dja phrang; 

- hi do, th chIrc thmc hin quyn Ire em; b trI và 4n dng ngun 1irc báo dam thirc hin quyOn eUa ire em và bâo v Ire em theo quy ctjnh cüa pháp 
lut; to chime, quân 1 hot dng cüa ccx s cung cap djch vi báo 4 trO em theo tham quyen; 

- Chü trI, ph& hçp vói các don vj liOn qüan 1p quy ho?.ch, k hoch sim 
diing dat; dO xuât UBND thành pho xem xét bô trI qu dat; dâu tir xây di.rng 
diem vui choi, giái trI, hot dOng van hóa, ngh thuât, the thao cho trO em; bão 
dam diOu kin, thxi gian, thôi diem thIch hqp dO trO em diic tham gia hot dng 
tai cáo thiOt chO van hóa, the thao ccx sâ. Co trách nhim quán l và to diOu kin 
dO trO em dixçxc tham gia vào cáo van dO ye Ire em; 

- Chi d?o UBND xâ, phix&ng giao nhim vi C11 th v thirc hin quyn cüa 
trO em, bO trI on djnh nguxi lam cong tao báo 4 trO em trong so the cong chlrc cap xa hoc ngtthi hoat dng không chuyOn trách thuc quyn quãn l;chi dio 
thành 1p vã hott dQng clia Nhóm thu&ng trirc báo 4 trO em cap xâ dO tiOp nhân, 
xcr 1 thông tin, thông báo, to giác hành vi xâm hi trO em, tri.r?ing hçp Ire em b 
xâm hi hoc Co nguy ccx bj xâm hi, bo lirc. Xây dimng, triOn khai ice hoch h 
trçx, can thiêp dôi vImi cáo tnr&ng hçxp trO em bj xâm hai hoc có nguy ccx bj bao 
lime, hoc lOt, hO roi và trO em có hoàn cánh dc bit theo quy djnh cña Lut trO 
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em, Nghj djnh so 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 ct'ia ChInh phü quy djnh chi 
tit mt sO diêu cüa Li4t tré em; dam bão 100% tré em can thrçxc áp diing các 
bin pháp can thip, ho trçi; 

- Chi do thirc hin t& nhim vii quãn l dja bàn dan Cu; kjp thôi phát hin, 
xr l các van dê ye quyên tr em; thng cung phôi hqp lien ngành trong vic 
th%rc hin cOng tác tré em; chü trpng cong tác xây dirng xã, phuô'ng phii hçp vâi 
tré em, dam bâo các tiêu chI duçic dánh giá c%i the, chInh xác; triên khai thi.rc 
hin các giâi pháp phông, chông tai nn thixong tIch cho tré em trên dja bàn quãn 
1)T;  

- Chi dao thông tin, báo cáo kjp th&i các vii vic bo lc, xâm hi tré em, tcr 
vong tré em, nhât là tré em bj do duOi nuâc vâ tai nmn giao thông v S& LD-
TB&XH. Thuông xuyên rà soát, thông kê và quãn 1 tré em, nht là nhóm tré 
em có hoãn cành dc bit, nhóm tré em có nguy c rai vào hoàn cánh dàc biêt; 
nhóm tré em các dja phucng khác di lang thang, không Co. nii Cu trü on djnh d 
có phrang an h trq, can thip phü hcp; 

- Thrc hin cong tác thanh tra, kim tra tInh hInh thirc hin chfnh sách, 
pháp lüt ye BVCS&GDTE tré em; giài quyêt khiêu nai,  to cáo v báo ye, chäm 
soc tré em. 

Chirongffl 

TO Cff(JC THU'C mftN 

Diu 9. Trách nhim t chfrc thirc hin 

1. S LD-TB&XH chü tn, phéd hçip v6i các s, ngnh, hi, doàn th& ca 
quan, t chirc cO lien quan và UBND qun, huyn thirc hin .Quy ch nay. Tng 
hçrp, báo cáo UBND thành phô .vàB Lao dng - Thuong binh và Xã hi v kt 
qua thirc hin Quy chê và các van e phát sinh, vix&ng mac trong qua trinh triCn khai, 
thirc hin.' 

2. Các Si, ngãnh, hi, doàn the, UBND qun, huyn và các th chirc co lien 
quan chfi &ng trién khai thc hin Quy chê theo chüc nng, nhim vu dugc 
giao. 

Diu 10. Hiu Irc thi hành 

Quy ch nay có hiu lirc k fIr ngày k. 

Trong qua trInh trik khai, thrc hin Quy ch nu có khO khàn, vuàng mac, 
phát sinh can sira dôi, bô sung; cáo s&, ngành, hi, doàn the, cci quail, t6 chüc 
lien quan và UBND the qun, huyn phãn ánh v S& LD-TB&XH d tng hqp, 
báo cáo UBND thành phO diéu chinh, b sung cho phà hqp./. rt( 
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