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Dộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 23/QĐ-TTg Hở Nội. ngày 07 tháng 01 năm 202!

Ọ ƯYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Chưcmg trình  hành động quốc gia vi trẻ  em 

giai (loạn 2021 - 2030

TH Ủ  T Ư Ở N G  C IIỈN H  PHỦ

Càn cứ  Luật Tồ chức Chinh phù ngày /9  thủng 6 năm 2015; Luật sứa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tô cliírc Chính phú và Luật Tổ chúc chinh 
(Ịuven địa phương ngày 22 thủng 11 năm 2019;

Căn cử  Luật Trê em ngày 05 thảng 4 năm 2016;

Cản cừ Nghị quyết sổ I2Ì/2020/QHỈ4 ngày 19 thủng 6 năm 2020 cùa 
Qtiốc hội vẻ tiếp tục lãng cường hiệu lực. hiệu quà việc thực hiện chinh sàclt. 
pháp luật về phỏng, chong xàm liụi trẻ em;

Cản cừ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngìty 09 tháng 5 nảm 20Ỉ7 cùa 
Chinh phù quy định chi tiết một so điều cùa Luật Trê em;

Căn cứ Nghị ítịnh sổ 80/2017/NĐ-CP ngàv 17 thảng 7 nám 2017 của 
Chinh phù qity định về môi tncờtìg giảo dục an toán, lành mạnh, thân thiện, 
phỏng, cliồng bạo lực học đường;

Theo để nghị cùa Hộ trưởng Hộ Lao dộng - Thương hĩnh và Xã hội.

Q U Y ẾT ĐỊNH:

Diều 1. Phê duyệt Chương trình hãnh dộnu quốc gia vỉ trẻ em giai đoạn 
2021 - 2030 (sau dãy gọi tắt là Chương trinh) với nhửug nội dung sau:

I. M ỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung

Bào đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triên loàn diện trê em nham 
dáp ứng vêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chát lượng cho phát triẽn kinh 
tc - xà hội và hội nhập quốc lế: lạo lộp môi trường sống an toàn, lành mạnh vả 
thân thiện, góp phan hoàn thành các mục tiêu cùa Chương trinh nghị sự 2030 
vi sự phát triển bên vừng.



2. Mục tiêu cụ the

a) Mục ticu I: v ề  phát trien toàn diện tre cm. chăm sóc súc khoe, dinh 
dưởng cho ire cm

- Chi tiêu 1 : Tỷ lộ xă, phường, thị trấn đạt liêu chuẩn phù hợp với tre cm 
đọt 65% vảo năm 2025 vả 75% vào năm 2030.

- Chi liêu 2: Tý lệ trẻ em đen 8 tuổi dược ticp cặn các dịch vụ hổ trợ 
chăm sóc phái trien toàn diện đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.

- Chi ticu 3: Giảm tỷ suấi tử  vong trẻ sơ sinh trên 1.000 tre đẽ sống dưới 
9,5 vào năm 2025 vả dưới 9 vào năm 2030; giám tý suất tứ vong của tre em 
dưới 1 luòi trên 1.000 trẽ lié sống xuống 12,5 vào năm 2025 và 10 vào năm 
2030; giam tý suẩt tử vong tré em dưởi 5 luôi trên I .(KM) trê đẻ sống dưới 18.5 
vào năm 2025 và dưới 15 vảo nãm 2030.

- Chi liêu 4: Phằn đẩu giảm tý lệ trê em dưới 5 tuổi bị suy dinh dường 
thề cân nặng Ü1CO tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 
2030: giam tý lệ trẻ em dưới 5 tuỏi bị suy dinh dưỡng thê chiều cao theo tuỏi 
xuống 17% vào năm 2025 và dưới 15% vào nãm 2030; giảm tý lộ trê dưới 5 
luổi bị suy dinh dưỡntí thổ béo phì xuổng dưới 5% đối với nông thôn và dưới 
10% đôi vởi thành Iliị vào năm 2025 và năm 2030.

- Chi liêu 5: Tý lộ trẻ cm dưới I tuổi dược liêm chùng day dú 8 loại vắc 
xin đạt 97% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; 98% trỏ em dưới 5 tuồi 
được ticm chủng đay đu các loại vắc xin vào nám 2030.

- Chi ticu 6: Tỷ lộ lây truyen I IIV từ mẹ sang con là 2% vào năm 2030.

- Chi tiêu 7: Phan đau 100% cơ sở giáo dục cho trê em có công trình vệ 
sinh vảo năm 2025 và duy tri 100% den năm 2030.

b) Mục tiêu 2: v ề  háo vệ ire cm

- Chi tiêu 8: Giám tỷ lộ trê em  có hoàn cảnh dặc biội trên tòng số trẻ em 
xuỏrm dưới 6.5% vào năm 2025 vả 6% vào năm 2030; 90% trê em có hoàn 
cánh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dường, trợ giúp vào năm 2025 và 95% vào 
năm 2030.

- Chi tiêu 9: Giảm tỷ lộ tre cm bj xâm hại trên lồng số ire cm xuống dưới 
4,5% vảo năm 2025 và xuòng cỉirới 4% vảo năm 2030.

- Chi tiêu 10: Phấn đấu ỹiảni tỷ lộ lao động trè em vả người chưa 
thành niên từ 5 đôn 17 tuổi xuống 4.9% vảo năm 2025 và xuỏng 4.5% vào 
năm 2030.
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- Chi tiêu II : Giám tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 
550/100.000 trò cm vảo năm 2025 và 500/100.000 vào năm 2030; giảm tỳ 
suấl trc cm bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn I6/I00.(M)0 trê cm 
vảo năm 2025 và xuống còn 15/100.000 vào năm 2030.

- Chi tiêu 12: Phấn đấu 100% trc cm gập thiên lai, thảm họa dược cửu 
trợ. hồ trợ kịp thời.

- Chi tiêu 13: Từng bưởc xóa bỏ tình trạng tảo hòn. duy trì mức giảm số 
cuộc tảo hôn từ 2 đến 3% hẳng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

- Chi tiêu 14: Tý lệ tre cm dưới 5 tuổi dược đăng ký khai sinh dại 98,5% 
vảo năm 2025, phấn đắu l(X)% vào năm 2030.

c) Mục liêu 3: v ề  giáo dục. vàn hỏa. vui chơi, giải trí cho tre cm

- Chi lieu 15: Phấn dấu tỳ lộ tre cm dưới 5 luối được phái iriển phù hợp 
vê sức khỏe, học lập và lâm lý xã hội dạt 9 9 .1 #  vào năm 2025 và 99.3% vào 
năm 2030.

- Chi liêu 16: Tỷ lệ huy dộng trê cm 5 tuổi đi học mẫu giáo dại 99.1% 
vảo nám 2025 và 99,3% vảo năm 2030.

- Chi tiêu 17: Tỷ lộ tre CHÌ hoàn thành cấp ticu học ilọi 97% vào nãm 
2025 và đạt 99% vào năm 2030: phan đấu giảm lỹ lộ irẽ cm bỏ học bậc tiêu 
học dưới 0.12% vào năm 2025 và dưới 0.1% vào năm 2030.

- Chi tiêu 18: Tỷ lệ trê em  hoàn thành cấp trung hục cơ sở đại 88% vào 
năm 2025 và đạt 93% vào năm 2030; phẩn đắu giảm tỳ lộ trc cm bỏ học cấp 
trung học cơ sờ  dưới 0,14% vào năm 2025 vả dưới 0.05% vảo năm 2030.

- Chi liêu 19: Phan dâu 95%  trường học cổ dịch vụ hồ trợ tám lý tre em 
vào nám 2025.

- Chi ticu 20: Tý lộ trường học cỏ cơ  sở hạ tâng vù tài liệu phù hợp với 
học sinh, sinh viên khuyết tật dụt 55% vào năm 2025 vả 60% vào năm 2030; 
tý lộ tre cm khuyết tật có  nhu cẩu học t(ip dược ticp cận giáo dục chuyên biột, 
giáo dục hòa nlìộp và hồ trợ phục hòi chửc năng phù hợp dạt s 0% vảo nám 
2025 vù dạt 90% vảo năm 2030.

- Chi liêu 21: Phấn dấu lý lệ các xã. phường, (lìị tran cỏ diêm văn hỏa, 
vui chơi dành cho trê cm  đạt 40% vào năm 2025 vả 45% vào năm 2030.

(J) Mục lieu 4: v è  sự tham gia cua trẻ cm vảo các van dề vẻ trò em

- Chi liêu 22: Phần đấu 30% trê em từ 07 tuổi trở lên dược hỏi ỷ kiến về 
cốc vẩn đồ của tre cm với các hinh thức phù hợp vào năm 2025 và 35% vào 
năm 2030.
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- Chi tiêu 23: Phấn đẩu 85% trc em dược nàng cao nhận thức, nâng lực 
vê quyên tham gia của tré cm vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

- Chi tiêu 24: Tỷ lộ trò cm từ 11 tuổi trờ lên được tham gia vào các mô 
hình, hoại ilộng thúc dây quyền tham gia cùa Irê em đạt 30% vào nám 2025 
và 35% vảo năm 2030.

II. N H IỆM  VỤ VÀ G IẢ I PHÁ P

1. Tăng cường sự chi đạo, hưởng dẫn, phôi hợp cua các bộ, ngành, địa 
phương đối với việc thực hiộn các mục liêu, chi tiêu của Chương trinh

a) Xây dựng chương trinh, đê án, kê hoạch cụ thể đê thực hiện các mục 
liêu về trẽ cm vả các Quyếl định cùa Thủ tưứng Chinh phũ ban hành chương 
trình, dề án. ké hoạch về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 và ílẻn năm 2030.

h) Bao đâm  việc lồng glìẽp các mục tiêu, chi tiêu về trẻ em trong kế 
hoạch phái trien kinh tẻ - xà hội 5 năm, hẳng năm cua bộ. ngành, địa phương 
và xác (lịnh cụ thề cơ  chế. nguồn lực thực hiện.

c) Người đứng đằu bộ, ngành, dịa phương chịu trách nhiệm lành đạo, chi 
dạo việc thực hiện các chính sách, chương trinh, kê hoạch, mục tiêu, chi tiêu 
về tre em  và giai quyết các vẩn đè về trỏ em thuộc lĩnh vực. phạm vi bộ. 
ngành, dịa phương quan lý.

2. I loàn thiện pháp luật, chính sách bào đảm  thực hiện quyền tre cm và 
giãi quyết các vấn đề ve trê CI11

a) Nghiên cứu. bồ sung chinh sách hồ trợ chăm sóc. phát trien toàn diện 
Iré em den 8 tuổi, đặc biệi giai đoạn 36 tháng tuồi; các chinh sách trợ giúp 
nhóm trê em cỏ hoãn cánh đặc biệt, trê em (lãn tộc thiểu sổ và miên núi, trỏ 
em trong các hộ gia dinh nghèo, cận nghco, trê cm di cư vả trong các gia đinh 
công nhàn tại các khu công nghiệp, trê em bị anh hưởng bơi thiên tai. dịch 
bệnh, thâm họa.

b) Hoàn thiện pháp luật, chinh sách về bao vệ tre em, phòng, chổng xâm 
hại trẽ em, lư pháp thân thiện với trè em và người chưa thành niên.

3. Phát trien hộ thong dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trè cm có sự 
long ghép và phối hợp giừa các dịch vụ y te. giáo dục. tư pháp vả các dịch vụ 
an sinh xã hội; ưu tiên hộ thống dịch vụ bao vệ trê em

a) Nghicn cứu, xây dựng vả phái triền các m ạnẹ lưới, mỏ hình cung cấp 
dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trê em có sự lc>ng ghép, phoi hợp, chuyên luyen liên 
ngành, lien cap theo hinh thức dịch vụ một cửa và các gói dịch vụ tiẽp cận trẻ 
em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng.
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b) Dào tạo. bồi dường, phát trien đội ngù nhân viên công tác xã hội 
chuycn nghiệp và kicm nhiệm; dội ngù cung cầp dịch vụ y tỏ. giáo dục, tư 
pháp, bảo vệ trê em vả các dịch vụ an sinh xã hội khác.

c) Duy tri. phát triền hệ thống cơ sở cỏ chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt 
cung cấp dịch vụ bảo vệ tre em ờ  cẩp trung ương, cáp vùng và cấp tinh; duy 
trì vả mơ rộng hoạt dộng của các cơ sở  có một phần chức năng, nhiệm vụ 
cung cap dịch vụ bão vệ trê em.

4. Tâng cưỡni» truyền thông, giảo dục ve kiến thức, kỳ năng thực hiện 
quyển, bôn phận của trò em: vận dộng xã hội thực hiện các mục ticu ve tre cm 
và giãi quyếi cảc van đề về trẻ em

a) Đa dụng sàn phàm và các hình thức truyền thông, giáo dục. vận dộng 
xà hội irên các phương tiện thõng tin dại chủng, môi trưởng mạng và truyền 
thòng trực licp đốn gia đình, cơ sỡ giáo dục vả cộng đông.

h) Chủ trọnu truyền (hông, giảo dục nâng cao kiến thức, kỷ nãng thực 
hiện quycn trê cm; chăm sóc. pỉìát triên toàn diện trê cm; lạo lập môi trường 
sống an toàn, thản thiện cho trẻ em; phòng, chổng xâm hại trê em; bão vệ trỏ 
em trong quá trinh lổ tụng, xử lý vi phạm hành chinh; bảo vệ trỏ em trong 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phỏng, chổng tai nạn, thương tích trê em; thúc 
đấy quyền tham gia của trẻ em vảo các vấn dề của tre em.

5. Bảo đàm nguồn lực thực hiện quyền trò cm và các mục tiêu, chi ticu 
về trỏ cm; ưu ticn hố tri nguồn lực về bảo vệ trê em

a) Hoàn thiện cơ cấu tỏ chức và nhàn lực đê lảng cưởng hiệu lực. hiệu 
qua của công lác quan lv nhà nước vẻ irc em; tăng cường pliỏi lìựp lien ngành: 
nâng cao năng lực dội ngô cản bộ. công chức, viên chức làm việc trong các 
lĩnh vực báo vệ. chăm sỏc, giảo đục tre em; chủ trọng ứng dụng công nghệ 
(hỏng tin trong công tác quan lý diều hành, cung cáp dịch vụ thục hiện quycn 
trẻ em.

b) Phát triền mạng lưới, nâng cao nâng lực người dược giao làm công tác 
bão vệ tre cm các câp: ban hành chính sách hồ trợ người làm công tác bao vệ 
trè em cap xã vả vận itộng nguòn lực dê phảt triển mạng lưứi cộng tác viên 
hao vệ trê em tại cơ sở, cộng đồng dân cư.

c) Bộ. ngành vả địa phương cỏ trách nhiệm bố trí ngân sách đô thực hiện 
cảc mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ. giải phảp cua Chương trinh: ưu tiên các mục 
ticu. chi tiêu về hao vệ tre em.

6. Hội nhập và hợp lác quốc tế về quyền Ire cm . giai quyct các van đẻ  về 
tre em mang tính toàn câu và khu vực

a) Chủ động tham gia các mạng lưới, phong trào toàn cẩu và khu vực về 
quyền trc em.
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b) Tich cực trao đổi và áp dụng sáng tạo các giai pháp, kinh nghiệm, mô 
hình cùa các quốc gia. các tô chức khu vực và quốc te tronu việc thực hiện 
quyền trè cm. thực hiện các mục tiêu phát trien bền vững vả giãi quyết các 
vấn đề liên quan (lén trẻ cm.

7. Vận dộng nguồn lực và sự tham gia cũa xà hội

a) Vận động sự tham gia đỏng góp nguồn lực cùa các tố chức, doanh 
nghiệp, gia đinh, cả nhản troniỉ việc thực hiện quyền trê cm. các mục tiêu, chi 
tiêu về trê em và giải quyết các vấn dè về trê em.

b) Hinh thành các phong trào, mạng lưứi tỉnh nguyện hồ trợ việc thực 
hiện quyền trẻ em và giãi quyết các vấn đè về trẻ em; khuyến khích hoạt dộng 
của các quỳ bảo trợ trê cm đê hỏ irợ việc thực hiện các mục tiêu, chi ticu cua 
Clurưng trinh.

c) Tãnu cưởng sự quân lý, điều phoi của các cơ quan quăn lỷ nhà nưởc 
đối với việc huy dộng, sử dụng nguôn lực xà hội cho trẻ em bảm đàm công 
bang, minh bạch, hiệu quá.

8. Tăng cưởng công tác kiểm tra. thanh tra: xây dựng cơ sở dữ liệu theo 
dõi, dánh giá việc thực hiện pháp luật, chính s á d \  chương trình, mục tiêu, chi 
tiêu vê trẻ em

a) Tâng cường thanh tra, kiếm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về 
trẻ cm: giải quyết kịp thời khiếu nại. tổ cảo vả xử lý vi phạm pháp luật về tre 
cm; giãi quyêt, đôn đốc việc giải quyốt ỷ kiên, kiến nghị cua tre cm, cha mẹ, 
ngưừi giảm hộ. tỏ chức đụi diện liếng nói nguyện vọng của trê cm.

b) Chuàn hỏa. nâng cấp hộ thòng thõng tin. thong kẽ, bảo cảo về tinh 
hinh trẻ em, thực hiện chinh sách, pháp luật về quyền tre em; thực hiện các 
khảo  sát. đicu tra, níihicn cứu  VC trc cm . tinh h ìn h  xâm  hại trỏ c m  v à  c á c  tác 
động den việc thực hiện quyền trẻ cm.

c) Nâng cấp, phát trien hộ thống cơ  sở dừ liệu vẻ trê em, bào đồm chất 
lượng tlĩông tin về trẻ em, còng tác bão vệ. châm sóc và giáo đục trẻ em từ 
cộng dỏng dân cư và hộ gia đinh: ket nối, liên thông cơ sở dừ liệu về trỏ em 
với cơ sư dừ liệu dân cư quôc gia và các cơ sở dừ liộu khác.

III. K IN H  PHÍ T H ự C  H IỆN  CH Ư Ơ N G  T R ÌN H

I. Ngân sách nhã nước bố tri trong dự toán hằng năm cùa các bộ. ngành, 
CCT quan  tn ing  Ương, tô chirc ch inh  trị - xã hội. tô chứ c  x ả  hội. tô  chirc xã hội 
nghề nuhiệp và các địa phương; các chưcmg trinh mục tiêu quốc gia, các 
clnromg trình, d ự  án. dỏ án liên quan  k h ác  theo quy  đ ịnh  cù a  pháp  luật VC ngủn 
sách nhà nước.
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2. Tải trợ, viện trạ  quổc tể vả huy động từ xã hội. cộng động, các nguồn 
hợp pháp khác

3. Các bộ. ngành, địa phương căn cứ vảo chửc năng, nhiộm vụ, quyên 
hạn có trách nhiệm chi dạo, lập dự  toán ngân sách hăng năm dê thực hiện các 
mục liêu, chi tiêu, nhiệm vụ. giãi pháp của Chương trinh.

Diều 2. T rá c h  Iihiộm thự c  hiện

I. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xà hội

a) Chú trì xây dựng, hưởng dần triển khai các chương trinh, đề án, kế 
hoạch đê tlìực hiện Chương trinh và các chi liêu I, 2, 8, 9, 10, I I ,  12, 22, 23, 
24 của Chương trình; đưa. lông ghép các mục tiêu, chi tiêu của Chương trinh 
thuộc trách nhiệm, thắm quyền trong kề hoạch phát triển kinh tế - xà hội hằng 
năm cua ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Hưởng dần. triền khai các hoạt động truyền thông, giáo dục. vận dộng 
xà hội về thực hiện quyền trc em và giai quyết các van đồ về trê em.

c) Xây dựng, hướng dần. thực hiện và phát trien các mô hỉnh phái trien 
toàn diện trê cm. dịch vụ bão vộ trc cm và phòng, chổng xâm hại tre em. thúc 
đây quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề ve trẽ em; phối hợp với Trung 
ưưng Doãn Thanh niên Cộng san Hô Chi Minh ihực hiện và phát trien mô 
hình Mội dônií trê cm  các cắp.

d) Nâng cao nàng lực quan lý, cung cấp dịch vụ, kỳ nãng bào vệ, chăm 
sóc trê cm  cho đội ngủ làm cỏng tác tre em các cấp, các ngành, các tỏ chức, 
d ặc  biệt IÌI cấp  c ơ  sỡ; ch a  m ẹ. người ch ă m  sóc  trẻ e m  và tré em : phối hợp  với 
các bộ. ngành có liên quan củng cổ hệ thống cơ  sơ. mô hinh cung cểp dịch vụ 
dáp ứng thực hiện quyền trẻ em.

<J) Xây dựng cơ sở dừ liệu vể trê em. két nối liên thông với cư sờ dừ liệu 
dân cư quốc gia và các cơ  sở dừ liộii khác; chu trì. phôi hợp thực hiộn các 
khảo sát, diều tra. nghiên cứu về trè cm. tinh hình xâm hại trê em và các tác 
dộng đến việc thực hiện quyền trê em.

e) Chù tri. phối hợp với các bộ, ngành kiểm Ira, Ihanh tra liên ngành và 
chuyên đổ vồ trách nhiệm thực hiện quyền trẽ cm. chính sách, pháp luật vẻ 
bão vệ trẻ  em.

g) Chũ tri, phối hợp với các hộ. ngành đánh giá. tổng hợp kết quả thực 
hiện Chương trinh; định kỷ báo cáo Thủ tướng Chính phù và Uy ban quỏc gia 
về trê em.
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2. Bộ Tư pháp

a) Hướng dần. thực hiện chi tiêu 14 của Chương trinh.

b) Tiếp tục hoãn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp liên quan đèn trê 
em và người chưa thành niên; nghiên cứu. xây dựng chương trình quốc gia về 
tư pháp người chưa thành nicn.

c) Tmyên thông, phô biến, giáo dục pháp luật về bão vệ trẻ em troniĩ quá 
trinh tố tụng, xử  lv vi phạm hành chinh.

d) Xây dựng, hưởng dần, thực hiộn vả phát triền mô hình vè cung cấp 
dịch vụ nuôi con nuôi trong nước.

3. Bộ Công an chủ tri, phổi hợp với Bộ Lao động - Tlurcmu binh và Xà 
hội và các bộ. ngành liên quan, dịa phưưnu troniỉ việc phoi hợp hồ trợ, can 
thiệp, hao vệ an toàn cho tre em là nạn nhân  bị xâm hại; p h òng  ngừa tải phạm, 
quan lý, giáo dục trê em và người chưa thảnh niên vi phạm pháp luật; đấu 
tranh phỏnu, chồng tội phạm xâm hại trê em de thực hiện chi tiêu 9 của 
Chương trinh.

4. Bộ Giảo dục và Dào tạo

a) Hướng dần tricn khai, thực hiện các chi tiêu 7. 15, 16. 17. 18. 19. 20 
cua Chương trình.

b) Triển khai chinh sách, giãi pháp nhầm giâm thiêu tinh trạng trẻ em bó 
học dặc biệt lã trê cm vùng dãn tộc thiểu so và miền núi: duy tri và mở rộng 
cảc trường bán trú và dân lộc nội trú.

c) Xây dựim mòi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không cỏ bụo 
lực; nâng cao kiến thức, kỳ nâng cho cản hộ quản lỷ giáo dục, giáo viên và 
hục sinh vẻ quyền tham gia của trò em vào các vẩn ilê vê trê cm; xây đựng, 
hướng dẫn, thực hiện và phát triển I11Ỏ hỉnh đổi thoại học đường dế thúc dày 
quyển tham gia cua trê em trong trưởng học; mò hình cung cấp dịch vụ bão vệ 
trẻ cm trong trường học.

d) Tricn khai việc phối hợp giữa nhả trưởng, gia đinh, xã hội trong hoạt 
động giảo dục, đặc biột là giáo dục lòi sống văn hóa. rèn luyện đạo dức cho 
học sinh. Tich hợp. lồng ghép cốc nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các 
chương trinh chinh khỏa và hoạt động ngoại khóa phủ hợp với cấp học, năng 
lực, sự phát triên cùa trê cm.

5. Bộ Y tổ

a) I lường dần triển khai, thực hiện cảc chi tiêu 3 .4 . 5 .6  của Chương trinh.
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b) T hực hiện các giãi pháp, chương trinh, đc  ản VC châm  sóc sức khóc, 
dinh dường cho trê om. đặc biệt là trỏ cm vùng dân tộc thiêu sô và miền núi.

c) Hướng dẫn. hồ trợ chăm sóc sức khỏe cho tre era cỏ hoàn cành đặc 
biệt, trò em bj xâm hại, trẻ em di cư, trẻ em bị ảnh hưởng bơi thiên tai, thảm 
họa. dịch bệnh, ỏ nhicm môi trường; xây dựng, hướng dần, thực hiện và phát 
trien mỏ hinh cung cốp dịch vụ báo vệ trò cm trong bệnh viện.

6. Bộ Văn hỏa. Thế thao vả Du lịch

a) llưững dần, trien khai, thực hiện chi tiêu 13. 21 của Chương trinh; ưu 
tiên xây (.lựng các thiết chẻ văn hóa, thề thao dành cho trẻ em, nhất là các địa 
bân kinh tẻ - xã hội dặc biệt khó khăn; bao đảm hoạt dộng biểu diền, sảng tác 
nuhệ thuật cỏ nội íiunu phù hợp với vãn hóa truyền thông, phù hợp với trê em 
theo quy định của pháp luật.

b) Thực lìiộn các giải pháp bảo vệ trê em. phỏng niỉìra xâm hại trò cm 
trong các hoạt dộng văn hỏa. thê thao, du lịch; lâng cường công tác thanh tra. 
kiểm tra, quàn lý chội chẽ các sản phẳm văn hỏa và việc tô chức các hoạt 
động văn hóa bao dam cho trỏ em được ticp cận môi tnrừnii văn hóa lành mạnh.

c) llưứni» dẫn ,  trang bị k icn  thức v à  kỷ  năntĩ ch o  g ia  đ inh  VC thực hiện 
quyền tre em: xây dựng, hưởng dẫn, thực hiện vả phát triên mỏ hình nhóm gia 
đinh đóng hành cùng tre em đê thúc đây quyên tham gia cũa trê _em trong gia đình.

7. Bộ Thòng tin và Truyền thòng

a) Chi đạo, hướng dần các cơ  quan bảo chi, tò chức cá nhân hoạt động 
trên mỏi trưởng mạng ứng dụng cóng nghệ thông tin, truycn thông, vận độnu 
xã hội thực hiện các mục tiêu, chi ticu, nhiệm vụ. giãi pháp của Chương trinh; 
phò biên kiên thức, kỳ nâng về bão vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên 
môi trường mạng.

b) Thực lìiện các giãi pháp bao vệ trè em, thiết lập các kênh thông tin đế 
tiếp nhộn, phân ánh thông tin về bão vộ trẻ cm trên mòi trường mạng; bào 
<Jãm quyền bi mậl dữi sổng riêng tư của trẻ em trong hoạt dộng thông tin. 
truyên thõng.

c) Nghiên cửu dè xuất các chinh sách và giãi pháp về công nuhộ thông 
tin dê thúc đây thực hiện quyển trò em. hỉnh thành vãn hỏa sô cho trè cm, bào 
đảm  sự an toàn cho trỏ em khi tham gia môi trường mạng; xảy dựng, hưởng 
dần. thực hiện vả phát triển mô hình tăng cường năng lực của trê em tiếp cận 
cuộc cách mọng công nghiệp lan thử tư.

d) Nâng cao năng lực cho đội ngù phóng vicn. biên tập vicn các cơ quan 
báo chi vê thục hiện quyên trò cm tronu hoạt dộng thông tin. truyền thông.
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8. Bộ Tải chinh chu tri. tổng hợp, trình cáp cỏ thẳm quyền bố tri kinh phi 
thường xuyên thực hiộn Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của 
các bộ. ngành vả địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà.

9. Các bụ. ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn dược giao cỏ 
trách nhiệm dưa hoặc long ghẻp các mục tiêu, chi liêu, nhiệm vụ. giãi plìảp 
cúa Chương trinh vào kc hoạch phát triên kinh tê - xã hội 5 năm, hăng năm 
của bộ, ngành; ban hãnh hoặc trình Thu tướng Chinh phu ban hành chương 
trinh, đề án, ké hoạch dỏ giai quyết các vắn đề về trê em thuộc lĩnh vực quan 
lý; báo cáo kct quà thực hiện Chương trinh giri Bộ Lao dộng - Thương binh 
và Xà hội đê tổng hợp, háo cáo Thủ tirónu Chính phu.

10. ủ y  ban nlìàn dàn các tinh, thành phố trực thuộc trung ưtmg

a) Xây dựng, trien khai tlìực hiộn chương trinh, kổ hoạch hành dộng vì 
tre em của địa phương giai đoạn 2021 - 2030 và đưa, lông ghép các mục tiêu, 
chi licu, nhiệm vụ, giải pháp cùa chưưng trinh, kê hoạch vào kc hoạch phát 
triển kinh tc - xà hội 5 nám. hằng năm của địa plurơnỵ.

b) Bổ trí ngân sách thực hiện các mục liêu, chi liêu, nhiệm vụ, giai pháp 
của chương trinh, kế hoạch hành dộng vi trô cm cúa ctịa phiamg: doi ừng ngân 
sách địa plnrơng dê thực hiện, nhân rộng các mô hình, giải pliáp vê thực hiện 
quyển trê em trong các chưưniỉ trình, kế hoạch, dự án do nguồn ngân sách 
trung Ương vả viện trợ quoc tc lìỗ trợ: rà soát, ưu tiên đau tư ngân sách địa 
pluriTĩig đẻ  duy tri, phát trien các cơ  sở  cỏ chức năng , nhiệm  vụ cung cãp dịch 
vụ báo vệ trẻ cm trẽn địa bàn.

c) Thường xuyên kiêm tra. thanh tra, rả soát việc bào đàm mòi trường 
song an toàn, lành mạnh, thân thiện với trỏ em; phòng, chong xâm hại tre em 
và tai nụn. tlurơniĩ tích trê em: chi đạo xứ lý nghiêm và kịp thời các vụ việc 
xâm hại trẻ em trên địa bàn.

d) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trinh, kc hoạch hành độnẹ 
vi tre em của địa phương; sơ két vào năm 2025 và tổng kct vào năm 2030 ve 
kct quà thực hiện chương trinh, kc hoạch gửi Bộ Lao động - Thương binh vả 
Xã hội đẽ tổng hợp, báo cảo Thủ tưởni! Chinh phũ.

Ị 1. Đe nghị Uy ban Trung ươne Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung 
ưtTiìg Doàn Thanh nicn Cộng sản Mô Chi Minh. T nins ương Hội Liên hiệp 
Phụ nử Việt Nam và các ù) chửc thành viên cùa Mặt trận Tô quỏc Việl Nam. 
Hội Bảo vệ quyền trê em Việt Nam và các tố chức xã hội trong phạm vi chức 
nâng, nhiệm vụ của minh tham gia vả vận động xà hội tham gia thực hiện các 
m ục tiêu, chi tiêu, nhiệm  vụ, giãi pháp của ChưtTim trinh.

Diều 3. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kố từ ngày kỷ ban hành.



Diều 4. Các Bộ trưởng, Thu trưởng cơ quan ngang hộ. Thú trưởng cơ 
quan thuộc Chính phú. Thủ trường các cơ quan, tỏ chức liên quan, Chủ tịch 
Uy ban nhân dân tinh, thảnh phô trực thuộc trung ưang chịu trách nhiệm thi 
hành Ọuyct dịnh này./.

A'ơi nhận:
- Thu tướng, các Phò Thú lưúìig Chinh phú;
- C ác bộ. co  quan ngang b<>. c ơ  qiuin thuộc Chinh phu
- UBND các linh, thảnh phổ trục thuộc trung uưng
- Vủn phùng Trung ưontí vả các Ba» cua Dàng:
• Vãn phòng Tỏng Bi thư;
• Vẫn phỏng C hu lịch nước;
- v a n  phòng Ọ uốc hội;
- K icm toốn Nhả nưởc;
• ủ y  ban Trung ương M ột trận Tù quốc Viựi Num;
- C ơ quan trung ương của các đoàn thê:
- Các thảnh viên ủ y  ban quổc giu về Irc em;
- VPC P: BTCN, các PCN. T rự lỹ TTg. TG Đ  c ổ n g  TTDT. 

các Vụ: KTTH. N C. PL. TU. TKBT:
- Lưu: VT, KGVX (2).
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Vũ Đức Dam


