
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 9713/UBND-VX1 
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày   04 tháng 12  năm 2017 

 

Kính gửi: - Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh. 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1581/VPCTN-TH ngày 28/11/2017 của 

Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ý kiến của Chủ tịch nước (được sao gửi 

kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao các Sở, ngành, UBND 

cấp huyện: 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, các Sở, ngành 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, 

giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của 

Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các 

trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ để phòng ngừa, ngăn chặn,  

xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em trên địa bàn. 

3. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 2622/UBND-VX1 ngày 18/9/2017 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, 

thực hiện các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; Kế hoạch số 

5299/KH-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 

bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 
Nơi nhận: 

- CPCT, CPVP; 

- Như kg; 

- CV: VX1,2,3; 

- VT (Tr      b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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