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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Trần Hưng Đạo, ngày        tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phân công cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
tại các khu dân cư trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;
Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;
Theo đề nghị của Cán bộ Lao động TB&XH phường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phân công các ông, bà có tên dưới đây làm công tác viên (CTV) 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các khu dân cư trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1 Nguyễn Thị Toàn CTV dân số KDC số 1
2 Nguyễn Thị Thùy Linh CTV dân số KDC số 2
3 Trương Thị Kim Liên CTV dân số KDC số 3
4 Võ Thị Thanh Tâm CTV dân số KDC số 4
5 Trần Thị Hảo CTV dân số KDC số 5
6 Nguyễn Thị Hòa CTV dân số KDC số 6

Điều 2.  Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các khu dân cư có nhiệm vụ:
 - Nắm bắt thông tin, tình hình trẻ em trên địa bàn phụ trách, là cầu nối 

mọi thông tin, hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em với hộ gia đình, người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và đối tượng trẻ em.

- Tuyên truyền luật pháp, chính sách, kiến thức kỹ năng về bảo vệ chăm 
sóc trẻ em tới hộ gia đình và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch và phối hợp triển khai thực 
hiện các chương trình về bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa phương. Theo dõi, đôn 
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đốc việc thực hiện các quyền của trẻ em ở địa phương về sức khỏe, học tập, vui 
chơi giải trí, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các hộ gia đình.

- Phát hiện và đánh giá nguy cơ xâm hại trẻ em, các trường hợp trẻ em bị 
hành hạ, ngược đãi, bị xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động. Tiếp nhận và ghi 
chép thông tin về tình hình xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ bị tai 
nạn thương tích, tình hình biến động trẻ nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng thuộc địa bàn phụ trách để 
kịp thời báo cáo nhanh với người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phường, 
nhằm có phương án giải quyết, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình trẻ em cho UBND phường.
- Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

thuộc đơn vị mình phụ trách.
Cộng tác viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các khu dân cư 

được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Văn phòng HĐND & UBND phường, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và 

các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Chiến
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