
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 
Số:        /UBND-LĐTBXH 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện 
biện pháp bảo vệ trẻ em trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Yên, ngày        tháng 8 năm 2021  

 

      Kính gửi: 
    - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1581/SLĐTBXH-BTXH,TE ngày 09/8/2021 của 

Sở Lao động-TBXH về việc tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ 

em phòng, chống dịch Covid-19.  

Để phòng, chống trước nguy cơ trẻ em có thể bị nhiễm COVID-19 phải 

điều trị hoặc thực hiện cách ly y tế mà không có cha mẹ, người thân chăm sóc 

dẫn đến sang chấn, khủng hoảng tâm lý, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Công văn số 2400/UBND-VX ngày 

07/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 

Công văn số 830/SLĐTBXH-BTXH,TE ngày 19/5/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc phối hợp, thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ em 

trong phòng, chống dịch covid-19. 

2. Tăng cường tuyên truyền biện pháp, kỹ năng phòng, chống dịch 

COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân, đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em. Tuyên 

truyền, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây 

nóng tỉnh Lào Cai 18001136 để mọi trẻ em có thể kết nối được tư vấn, hướng 

dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh và nâng cao kỹ năng tự phục vụ khi phải 

cách ly phòng chống dịch bệnh covid-19. 

 3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 

16/7/2021về việc thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐTTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Trong 

đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với trẻ em đang điều trị (F0) và trẻ em đang 

thực hiện cách ly (F1). Tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm 

covid-19, đồng thời xây dựng các phương án hỗ trợ cụ thể khi trên địa bàn có 

thể có thêm nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị cách ly y tế.  



4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, tổng hợp danh sách 

trẻ em thuộc đối tượng F0, F1 gửi Phòng Bảo trợ, xã hội - Trẻ em, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội trước ngày 30 hằng tháng. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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