
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:             /KH-SLĐTBXH 
     

 Cao Bằng, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ Bảo vệ trẻ em 

và Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cha mẹ,  

người chăm sóc trẻ em và người uy tín tại cộng đồng tại các xã  

của huyện Hòa An và Nguyên Bình 

 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác trẻ em năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 712/QĐ - UBND ngày 29 tháng 4 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai 

đoạn năm 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Trẻ em và 

Bình đẳng giới tại các xã Ngũ Lão, Bạch Đằng (huyện Hòa An) và Thị trấn 

Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận 

thức và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và 

người uy tín trong cộng đồng. 

II. THÀNH PHẦN (Mỗi xã mời 50 người) 

- Cấp tỉnh: 02 người 

- Cấp huyện: 01 người 

- Cấp xã: 02 người 

- Cấp xóm: 45 người là đại diện cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và người uy tín 

trong cộng đồng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC (Mỗi xã 01 ngày) 

Buổi sáng nội dung về công tác trẻ em, buổi chiều nội dung về công tác 

bình đẳng giới, cụ thể: 

1. Ngày 05 tháng 10 năm 2021 (Thứ Ba), tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lão, 

huyện Hòa An. 

2. Ngày 06 tháng 10 năm 2021 (Thứ Tư), tại Ủy ban nhân dân xã Bạch 

Đằng, huyện Hòa An. 

3. Ngày 08 tháng 10 năm 2021 (Thứ 6), tại Ủy ban nhân dân Thị trấn 

Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. 
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IV. NỘI DUNG 

- Triển khai Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

các văn bản bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới; các chế độ 

chính sách liên quan đến trẻ em, các cấp độ bảo vệ trẻ em… 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai những nội dung về bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

- Cách phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em gái; xác minh nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ bạo lực, quấy rối xâm 

hại phụ nữ và trẻ em, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán người 

xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo 

lực, xâm hại, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc. 

V. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức hội nghị, tập huấn được sử dụng từ nguồn ngân sách địa 

phương (sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới năm 2021). 

- Đại biểu không hưởng lương tham dự hội nghị được hỗ trợ tiền ăn 

75.000đ/người/buổi. 

-  Đại biểu hưởng lương tham dự hội nghị thực hiện theo chế độ tài chính  hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: Chịu trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch, biên tập, in ấn  tài liệu và tổ chức tập huấn đảm bảo tiến độ. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị kinh phí tổ chức các 

lớp tập huấn bồi dưỡng theo đúng các quy định tài chính hiện hành. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Triển khai Kế hoạch này đến xã để tổ chức Hội nghị, tập huấn.  

- Cử cán bộ của Phòng tham dự Hội nghị, tập huấn tại xã. 

3. Ủy ban nhân dân xã 

- Mời đại biểu cấp xã và xóm đến dự tập huấn đông đủ, đúng thời gian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Làm công tác tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu cho lớp tập huấn. 

- Chuẩn bị hội trường, makét, tăng âm, loa đài.... 

- Đặt Maket với nội dung như sau: 
 

TẬP HUẤN 

Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ Bảo vệ trẻ em 

và Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cha mẹ, 

người chăm sóc trẻ em và người uy tín trong cộng đồng 

..........., ngày...... tháng...... năm 2021 
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Trên đây là kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ 

Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cha 

mẹ, người chăm sóc trẻ em và người uy tín trong cộng đồng. Căn cứ kế hoạch 

này, đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện và UBND xã 

phối hợp với Sở thực hiện đảm bảo kế hoạch. 

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phản ánh về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (qua Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới), điện 

thoại: 0206 3 852 236 để thống nhất, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện Hòa An, Nguyên Bình; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng LĐ-TBXH huyện Hòa An, Nguyên Bình;  

- UBND xã Ngũ Lão và Bạch Đằng, huyện Hòa An;  

- UBND Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình;  

- Lãnh đạo Sở;  

- VP Sở, Phòng KH-TC;  

- Lưu: VT, BVCSTE&BĐG(02b). 
 

 

 
 

 
Nguyễn Ích Chánh 
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