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Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

  

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai, thực hiện kịp thời, 

hiệu quả Chỉ thị số 36/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực 

hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc trẻ em được 

chăm sóc bởi người thân thích. Chỉ đạo việc củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ 

em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em. Tăng 

cường truyền thông để phát huy vai trò của xã hội và cộng đồng dân cư trong 

việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và 

đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hướng dẫn, hỗ 

trợ các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả việc cách ly, theo dõi trẻ em mắc 

COVID-19 tại nhà; tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở 

cấp cơ sở để thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm 

COVID-19. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em tại địa phương. Tổ 

chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhanh chóng, an toàn, hiệu quả cho trẻ em 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. Tổ chức điều 

trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19. 

Tuyên truyền, vận động và có giải pháp hữu hiệu chăm sóc trẻ em mồ côi nói 

chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm 
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trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất về thể chất và tinh thần, ưu 

tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích. Thực hiện tốt các chế độ, chính 

sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg; tăng cường công tác giám sát, phản 

biện xã hội việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em nói chung, trẻ em mồ 

côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức thực hiện. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì 

triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ LĐ-TB&XH                   (báo cáo) 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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