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Triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện 

 của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  

giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

  

 

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong 

những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025", 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Chăm sóc vì 
sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 

đồng giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với nh ng n i dung 

chủ yếu như sau: 

I. M C Đ CH  YÊU C U 

1  M c đ ch 

1.1. Triển khai thực hiện thống nh t  đ ng b , hiệu quả các hoạt đ ng 

chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong nh ng năm đầu đời tại gia 

đình và c ng đ ng đến các c p  các ngành  các đ n vị, các địa phư ng và các gia 

đình trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch  trong đó chú trọng việc triển 

khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

nh ng năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; 

triển khai  đánh giá nhân r ng mô hình tại địa phư ng; triển khai các chư ng 

trình tư v n  giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

nh ng năm đầu đời. 

1.3. Đảm bảo các điều kiện về ngu n lực để triển khai tổ chức thực hiện 

các hoạt đ ng chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong nh ng năm 

đầu đời tại gia đình và c ng đ ng  đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra. 

2  Yêu cầu 

Xác định cụ thể n i dung công việc  tiến đ   trách nhiệm chủ trì và phối 

hợp thực hiện của các c  quan  đ n vị  địa phư ng có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện nhằm đảm bảo tính liên tục  thống nh t gi a các nhiệm vụ  hoạt 

đ ng thu c Kế hoạch. 
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II. M C TIÊU 

1. M c tiêu chung 

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể ch t  trí 

tuệ  tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát 

triển toàn diện theo đ  tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em  góp phần phát 

triển ngu n nhân lực của tỉnh. 

2. M c tiêu c  thể 

2.1. Mục tiêu đến năm 2020 

- Ph n đ u 60% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm 

sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với đ  tuổi về chăm sóc sức 

khỏe  giáo dục  dinh dưỡng  chăm sóc nuôi dưỡng  bảo vệ trẻ em  phúc lợi xã h i. 

- Ph n đ u 70% cán b  làm công tác liên quan đến trẻ em tại các c  sở 

khám ch a bệnh  c  sở giáo dục  c  sở nuôi dưỡng trẻ em  c  sở cung c p dịch vụ 

bảo vệ trẻ em  cán b  tại c ng đ ng  cha mẹ  người chăm sóc trẻ em được cung 

c p kiến thức  kỹ năng liên quan để hỗ trợ  chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. 

- Ph n đ u 40% huyện  thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển 

tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi  đánh 

giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm các mô hình chăm sóc phát triển 

toàn diện trẻ em tại gia đình và c ng đ ng. 

2.2. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 

- Ph n đ u 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm 

sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với đ  tuổi về chăm sóc sức 

khỏe  giáo dục  dinh dưỡng  chăm sóc nuôi dưỡng  bảo vệ trẻ em  phúc lợi xã h i. 

- Ph n đ u 90% cán b  làm công tác liên quan đến trẻ em tại các c  sở 

khám ch a bệnh  c  sở giáo dục  c  sở nuôi dưỡng trẻ em  c  sở cung c p dịch 

vụ bảo vệ trẻ em  cán b  tại c ng đ ng  cha mẹ  người chăm sóc trẻ em được 

cung c p kiến thức  kỹ năng liên quan để hỗ trợ  chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. 

- Ph n đ u 80% các huyện, thành phố xây dựng và duy trì mạng lưới kết 

nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai 

theo dõi  đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi; tiếp tục thí điểm  nhân r ng các 

mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và c ng đ ng. 

III  NHIỆM V  VÀ GIẢI PHÁP CHỦ Y U 

1. Làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức 

- Tuyên truyền sâu r ng về công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

trong nh ng năm đầu đời  nâng cao nhận thức cho các c p  các ngành  cha, mẹ  

người chăm sóc trẻ em và c ng đ ng bằng nhiều hình thức phong phú  phù hợp 

với từng nhóm đối tượng cụ thể. 
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- N i dung truyền thông  tuyên truyền ngoài việc làm rõ mục đích  ý nghĩa 

của Đề án cần tuyên truyền các kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

phù hợp với từng nhóm đối tượng (trường học, cộng đồng dân cư, cha, mẹ, 
người đỡ đầu trẻ em, ...)  đ ng thời nêu rõ trách nhiệm của c p ủy  chính quyền 

các c p  các tổ chức đoàn thể  cha  mẹ  người đỡ đầu trẻ em trong công tác chăm 

sóc phát triển toàn diện trẻ em trong nh ng năm đầu đời. 

- Phát huy vai trò của các c  quan thông t n báo chí trong việc chủ đ ng  

tích cực tuyên truyền  phản ánh kịp thời các chủ trư ng của Đảng  chính sách  

pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc  bảo vệ và giáo dục trẻ em; biểu 

dư ng  nhân r ng các gư ng điển hình trong công chăm sóc  bảo vệ và giáo dục 

trẻ em nói chung  công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong nh ng 

năm đầu đời nói riêng trên các phư ng tiện thông tin đại chúng. 

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp 

Tổ chức b i dưỡng  tập hu n cập nhật kiến thức  kỹ năng liên quan đến 

công tác bảo vệ  chăm sóc và giáo dục trẻ em nh t là công tác chăm sóc phát 

triển toàn diện trẻ em trong nh ng năm đầu đời cho đ i ngũ cán b  làm công tác 

trẻ em (thành viên Ban Điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em 
các cấp; thành viên Ban Bảo vệ trẻ em và Nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp 
xã, phường, thị trấn,...), các c  sở cung c p dịch vụ. 

3. Rà soát  đề xu t  kiến nghị c  quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ 

thống chính sách  pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm 

đầu đời. 

4. Tư v n  hướng dẫn  giáo dục cho cha mẹ  người chăm sóc trẻ em các 

kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi. Tổ chức thực 

hiện hiệu quả Chư ng trình tư v n  giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển 

toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời; thí điểm triển khai Chư ng trình và chỉ đạo 

triển khai trên toàn tỉnh. 

5. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển 

toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và đ  tuổi. Ưu tiên tư v n  

hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ n  mang thai  

hỗ trợ giáo dục sớm  chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn  lành mạnh  

bảo đảm phúc lợi xã h i và bảo vệ khỏi xâm hại  bạo lực. 

6. Xây dựng c  chế phối hợp liên ngành  mạng lưới kết nối chuyển tuyến 

dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời tại gia 

đình và c ng đ ng; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em. 

7. Tiếp tục kiện toàn và tổ chức hoạt đ ng hiệu quả Ban Điều hành bảo vệ 

trẻ em các c p  Ban Bảo vệ trẻ em  xã  phường  thị tr n theo hướng dẫn của Cục 

Bảo vệ  chăm sóc trẻ em  B  Lao đ ng Thư ng binh và Xã h i tại Văn bản số 

709/BVCSTE-BVTE ngày 18/11/2018. 

8. Tăng cường huy đ ng ngu n lực từ các tổ chức  cá nhân trong nước và 

ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ 

em nh ng năm đầu đời. 
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IV.  INH PH  THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 

của các sở  ngành  địa phư ng; huy đ ng từ các ngu n hỗ trợ của các tổ chức  cá 

nhân trong và ngoài nước  các ngu n hợp pháp khác.  

2. L ng ghép từ ngu n kinh phí thực hiện m t số chư ng trình  đề án có 

liên quan đã được c p có thẩm quyền phê duyệt. 

V  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1  Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì  phối hợp với các sở  ngành  đ n vị có liên quan  Ủy ban nhân 

dân huyện  thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt đ ng trong 

Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Phối hợp với các ngành chức năng rà soát  sửa đổi  bổ sung theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị c  quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ thống chính 

sách  pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt đ ng truyền thông và b i dưỡng  tập hu n cập nhật 

kiến thức  kỹ năng liên quan đến công tác bảo vệ  chăm sóc và giáo dục trẻ em 

nh t là công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong nh ng năm đầu đời 

cho đ i ngũ cán b  làm công tác trẻ em, các c  sở cung c p dịch vụ  cha  mẹ 

người đỡ đầu trẻ em. 

- Xây dựng mạng lưới kết nối  l ng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn 

diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng  bảo vệ  

chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã h i. 

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc 

phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn thực hiện Chư ng trình tư v n  giáo dục 

làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời; thí 

điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em. 

- Tổ chức thanh tra  kiểm tra  giám sát  đánh giá; tổng hợp kết quả  tình 

hình thực hiện Kế hoạch  báo cáo B  Lao đ ng Thư ng binh và Xã h i  Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Sở Giáo d c và Đào tạo  

Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ 

giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi 

học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển 

toàn diện trẻ em tại c ng đ ng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức 

năng của ngành. 

3. Sở Y tế  

Chủ trì triển khai cung c p các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng 

đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em 

đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo 

chức năng của ngành. 
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4. Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch 

Chủ trì triển khai cung c p các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em 

tham gia hoạt đ ng văn hóa  thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi 

và sự phát triển toàn diện của trẻ em; l ng ghép n i dung chăm sóc phát triển 

toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no  m  tiến b   hạnh phúc và trong 

giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển 

toàn diện trẻ em trong gia đình. 

5. Sở  ế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với với Sở Lao đ ng Thư ng binh và Xã h i và các sở  ngành 

liên quan tham mưu bố trí l ng ghép các ngu n lực đảm bảo cân đối vốn đầu tư 

phát triển để thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu  hướng dẫn việc đưa các mục tiêu  

chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

h i của tỉnh. 

6. Sở Tài chính 

Chủ trì  phối hợp với Sở Lao đ ng Thư ng binh và Xã h i  Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm để thực 

hiện các nhiệm vụ  giải pháp của Kế hoạch theo quy định của pháp luật; phối 

hợp với Sở Lao đ ng - Thư ng binh và Xã h i thanh tra  kiểm tra việc sử dụng 

kinh phí theo quy định. 

7  Ủy ban nhân dân huyện  thành phố 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện 

thực tế địa phư ng. Trong đó  chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết 

nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời; hỗ trợ trẻ 

em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai Chư ng trình tư v n  

giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu 

đời; xây dựng thí điểm ít nh t 01 mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 

tại gia đình và c ng đ ng. 

- Chủ đ ng bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định; tăng cường 

huy đ ng ngu n lực triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phư ng  kết hợp l ng 

ghép hiệu quả với các chư ng trình  đề án  kế hoạch khác có liên quan tại địa 

phư ng; kiểm tra  giám sát  đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phư ng. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  các tổ chức ch nh trị - xã hội 

- Theo chức năng  nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các c p  các 

ngành liên quan tuyên truyền  vận đ ng nhân dân tích cực tham gia thực hiện 

các mục tiêu  nhiệm vụ  giải pháp về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng 

năm đầu đời tại gia đình và c ng đ ng  gắn với cu c vận đ ng “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giám sát việc thực hiện pháp 

luật  chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. 
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- Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

+ Chỉ đạo các c  sở Đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền  vận 

đ ng cán b   đoàn viên  h i viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt đ ng 

chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời tại gia đình và c ng đ ng.  

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo  Sở Lao đ ng Thư ng binh và Xã 

h i và c  quan  đ n vị liên quan huy đ ng ngu n lực phục vụ công tác chăm 

sóc  bảo vệ và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt đ ng giáo dục kỹ năng sống  

giáo dục lý tưởng và đạo đức lối sống  giáo dục pháp luật cho trẻ em. 

- H i Liên hiệp Phụ n  tỉnh chủ đ ng phối hợp với Sở Lao đ ng Thư ng binh 

và Xã h i và c  quan  đ n vị liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác chăm 

sóc phát triển toàn diện trẻ em nh ng năm đầu đời tại gia đình và c ng đ ng; 

vận đ ng h i viên tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt đ ng giáo dục  chăm sóc trẻ 

tại địa phư ng. 

Yêu cầu các c  quan  đ n vị  Ủy ban nhân dân huyện  thành phố theo 

chức năng  nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh  

đ ng gửi Sở Lao đ ng Thư ng binh và Xã h i để tổng hợp. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện  trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền  kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp) 

chỉ đạo  giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- B  LĐTB và XH;                                                                         

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐN  tỉnh;    

- Chủ tịch UBN  tỉnh; 

- Các PCT UBN  tỉnh;            

- UBMTTQ tỉnh; 

- Các sở  ban  ngành c p tỉnh;  

- Tỉnh đoàn Tuyên Quang; 

- H i LHPN tỉnh; 

- Các thành viên BĐH Bảo vệ trẻ em tỉnh;                                                         

- UBN  huyện  thành phố; 

- CVP  các PCVP UBN  tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Bắc). 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 T  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

(báo cáo) 


