
          PHỤ LỤC I      
CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM  

TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 -2020 
 

 

TT Tên văn bản Số, ký hiệu 
Ngày, tháng 

ban hành 
Nội dung trích yếu 

Cơ quan 
ban hành 

I VĂN BẢN TỈNH ỦY, UBND TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1 Quyết định 4197/QĐ-UBND 13/12/2012 
Quyết định phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-

2020 tỉnh Thanh Hóa. 

UBND 

tỉnh 

2 Chương trình 56/CTr-UBND 25/3/2013 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính 
trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” 

UBND 

tỉnh 

3 Quyết định 3861/QĐ- UBND 01/11/2013 
Quyết định thành lập Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh 

Hoá giai đoạn 2011-2020 

UBND 

tỉnh 

4 Quyết định 3883/QĐ-UBND 04/11/2013 
Quyết định về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của  Ban 

điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2020 

UBND 

tỉnh 

5 Kế hoạch 44/KH-UBND 25/4/2014 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 

01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật 
tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.Quyết định 

UBND 

tỉnh 

6 Quyết định 1950/QĐ-UBND 24/6/2014 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2020. 

UBND 

tỉnh 

7 Quyết định 5328/QĐ-UBND 17/12/2015 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy 
quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016-

2020. 

UBND 
tỉnh 



TT Tên văn bản Số, ký hiệu 
Ngày, tháng 

ban hành 
Nội dung trích yếu 

Cơ quan 

ban hành 

II CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2016 

1 Quyết định 72/QĐ-UBND 07/01/2016 
Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 

UBND 

tỉnh 

2 Kế hoạch 72/KH-UBND 12/5/2016 
Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 
2016. 

UBND 
tỉnh 

3 Quyết định 1776/QĐ-UBND 25/5/2016 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em 
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. 

UBND 
tỉnh 

4 Quyết định 2010/QĐ-UBND 10/6/2016 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 
em tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. 

UBND 

tỉnh 

5 Chỉ thị 21/CT-UBND 27/6/2016 

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn 

thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa 

UBND 
tỉnh 

6 Công văn 9895/UBND-VX 31/8/2016 Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Tế trung thu năm 2016 
UBND 

tỉnh 

7 Kế hoạch 140/KH-UBND 27/9/2016 
Kế hoạch Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Thanh Hóa giai 
đoạn 2016-2020. 

UBND 
tỉnh 

8 Công văn 14174/UBND-VX 08/12/2016 
Công văn Về tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học 
đường 

UBND 

tỉnh 

III CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2017 

1 Công văn 3410/UBND-VX 03/4/2017 
Công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các 
giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

UBND 
tỉnh 

2 Kế hoạch 79/KH-UBND 15/5/2017 
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 UBND 

tỉnh  



TT Tên văn bản Số, ký hiệu 
Ngày, tháng 

ban hành 
Nội dung trích yếu 

Cơ quan 

ban hành 

3 Công văn 7050/UBND-VX 21/6/2017 
Công văn về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UBND 

tỉnh 

4 Kế hoạch  113/KH-UBND 17/7/2017 
Kế hoạch xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện quyền trẻ 

em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UBND 

tỉnh 

5 Công văn 9263/UBND-VX 08/8/2017 
Công văn về việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về 
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 

lực học đường 

UBND 

tỉnh 

IV CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2018 

1 Công văn 426/UBND-VX 11/01/2018 Công văn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác chăm 
sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

UBND 

tỉnh 

2 Quyết định 1035/QĐ-UBND 26/3/2018 
Quyết định công bố kết quả xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về 

thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 

UBND 

tỉnh 

3 Kế hoạch 71/KH-UBND 01/4/2018 
Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống 

trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 

UBND 

tỉnh 

4 Kế hoạch 105/KH-UBND 17/5/2018 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 UBND 
tỉnh 

5 Quyết định 1660/QĐ-UBND 08/5/2018 
Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 

UBND 
tỉnh 

5 Chỉ thị 20/CT-UBND 17/10/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND 
tỉnh 

7 Quyết định 4801/QĐ-UBND 03/12/2018 
Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh 
Hóa được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng 

đồng giai đoạn 2018 - 2025. 

UBND 
tỉnh 

8 Công văn 15595/UBND-VX 11/12/2018 
Công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải 
pháp phòng, chống bạo lực trẻ em 

UBND 
tỉnh 



TT Tên văn bản Số, ký hiệu 
Ngày, tháng 

ban hành 
Nội dung trích yếu 

Cơ quan 

ban hành 

V CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2019 

1 Kế hoạch 44/KH-UBND 22/02/2019 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện 

của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1437/QĐ-

TT ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND 
tỉnh 

2 Kế hoạch 116/KH-UBND 13/5/2019 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự 
đáng giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UBND 
tỉnh 

3 Kế hoạch 119/KH-UBND 13/5/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. UBND 
tỉnh 

4 Kế hoạch 212/KH-UBND 22/5/2019 
Kế hoạch chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì 
trẻ em quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa 

UBND 
tỉnh 

5 Công văn 9434/UBND-VX 24/7/2019 
Công văn về việc nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em và 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

UBND 

tỉnh 

6 Quyết định 3405/QĐ-UBND 29/8/2019 
Công bố kết quả xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện 
quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. 

UBND 
tỉnh 

7 Kế hoạch 189/KH-UBND 30/8/2019 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ 

trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UBND 
tỉnh 

8 Báo cáo 158/BC-UBND 18/9/2019 

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo 
lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2019 

theo chỉ đạo của Văn phòng Quốc Hội. 

UBND 

tỉnh 



TT Tên văn bản Số, ký hiệu 
Ngày, tháng 

ban hành 
Nội dung trích yếu 

Cơ quan 

ban hành 

VI CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2020 

1 Công văn 1722/UBND-VX 17/02/2020 
Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giải 
quyết dứt điểm tình trạng trẻ em trên địa bàn tỉnh phải bỏ học kiếm sống 
và trẻ em bị lợi dụng, bóc lột sức lao động 

UBND 
tỉnh 

2 Kế hoạch 87/KH-UBND 10/4/2020 
Kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa giai đoạn 2020-2025. 

UBND 
tỉnh 

3 Kế hoạch 106/KH-UBND 14/5/2020 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. 
UBND 

tỉnh 

4 Công văn 12871/UBND-VX 16/9/2020 
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ 
em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang 
thang xin ăn, bán hàng rong 

UBND 
tỉnh 

5 Quyết định 4915/QĐ-UBND 17/11/2020 
Quyết định công nhận kết quả thực hiện và xếp hạng đối với 27 huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quyền trẻ em 
năm 2019.  

UBND 
tỉnh 

   
  TỔNG HỢP: 
 

Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng 

Văn Bản Tỉnh Ủy       
Chỉ thị       
Công văn       
Văn bản UBND       
Chỉ thị 1  1   2 
Công văn 2 3 2 1 1 9 
Kế hoạch 2 2 2 6 2 14 
Quyết định 3  3 1 1 8 
Thông báo      0 
Báo cáo    1  1 
Tổng cộng 8 5 8 9 4 34 

  


