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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

 trái quy định của pháp luật xã Vân Nham giai đoạn 2021 - 2025,  

định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND  

huyện Hữu Lũng về việc thực hiện Chương trình phòng, ngừa, giảm thiểu trẻ em 

lao động trái quy định của pháp luật huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. UBND xã Vân Nham xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp 

luật trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện việc phòng ngừa, giảm thiểu trẻ 

em lao động trái quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế, bất cập trong 

công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có 

nguy cơ trở thành lao động trẻ em trên địa bàn xã, hướng tới không còn trẻ em 

lao động trái quy định của pháp luật. 

Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, 

các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ 

và trẻ em về chính sách, pháp luật về lao động chưa thành niên, từ đó có biện 

pháp ứng xử, can thiệp và xử lý kịp thời, đúng quy định. 

2. Yêu cầu  

Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong 

triển khai thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg trên địa bàn. 

Kế hoạch được triển khai, phổ biến đến toàn hệ thống chính trị, nhất là hệ 

thống chính trị cơ sở, 100% đội ngũ cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác trẻ 

ở thôn triển khai thực hiện các mục tiêu trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của   

mình. 

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật trên địa bàn xã. Trẻ em lao động trái quy định của 

pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em được phát hiện, can 
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thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển, đảm bảo 

quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

a) Mục tiêu 1: Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật (sau đây gọi là lao động trẻ em) và trẻ em có nguy 

cơ trở thành lao động trẻ em. 

- Duy trì không có trẻ em và người chưa thành niên từ 05 đến 17 tuổi lao 

động trái quy định của pháp luật trên địa bàn xã. 

- 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục 

đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được 

quản lý, theo dõi. 

- Từ 95% trở lên trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo 

dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. 

b) Mục tiêu 2: Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ 

em. 

- Từ 90% trở lên cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục; 80% cha, mẹ, 

người chăm sóc trẻ em, người dân cộng đồng dân cư được cung cấp thông tin, 

kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

- 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ em. 

- 90% doanh nghiệp, hộ gia đình, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

3. Định hướng đến năm 2030 

Duy trì không để xảy ra trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; trẻ 

em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em được hiểu chính sách, pháp luật về lao 

động chưa thành niên; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành 

niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và 

người chưa thành niên. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Đa dạng các phương thức 

thông tin tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, giáo dục hỗ 

trợ quyền trẻ em phù hợp với từng địa phương, cộng đồng, dân tộc; tổ chức các 

hoạt động truyền thông giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng, 

trường học, người sử dụng lao động về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu 

lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; xây dựng các 

chương trình, sản phẩm, tài liệu truyền thông, đa dạng các phương thức thông 

tin tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, giáo dục hỗ trợ quyền 

trẻ em phù hợp với từng đơn vị, địa phương, cộng đồng. 
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2. Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu 

lao động trẻ em.  

3. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; phát huy vai trò của toàn hệ 

thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, 

cộng tác viên trẻ em ở thôn; vai trò của Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

các cấp trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ 

em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Phòng, chống tội phạm mua 

bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động. Triển khai quy trình, mạng lưới 

phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ 

trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ 

giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển 

khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em; công tác vận động nguồn lực, huy động sự tham gia của các tổ 

chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em theo quy định của pháp luật. 

5. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em. Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em, định kỳ khảo sát về lao động trẻ em theo 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Vận động nguồn lực: Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ 

và giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Văn hóa xã hội 

- Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tuyên truyền rộng rãi bằng 

nhiều hình thức: Tuyên truyền lưu động, hệ thống truyền thanh xã, băng zôn, 

khẩu hiệu; tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp của thôn… Tổng đài 

điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).   

- Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em 

và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. 

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính 

sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời các 

trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật. 

- Chủ động phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật; đưa tin, bài phản 

ánh về các nội dung liên quan đến lao động trẻ em; phối hợp tuyên truyền, vận 

động hộ gia đình không để trẻ em bỏ học, tham gia lao động trái quy định pháp 

luật.  

2. Các trường học thuộc xã 
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- Chủ trì công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành. Triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng 

trẻ em bỏ học; lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ 

em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của 

pháp luật vào hoạt động của ngành. 

- Cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em cho giáo viên, học sinh. Hỗ trợ trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, 

lao động trẻ em được tiếp cận với giáo dục phổ thông và triển khai mô hình 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ. 

3. Công an xã 

Phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật về sử dụng lao động trẻ em; điều tra, làm rõ các vụ có dấu hiệu hình sự 

để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan trong công tác bảo vệ, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho trẻ em bị bóc lột 

sức lao động. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khai các hoạt 

động của kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn pháp luật, 

chính sách về lao động trẻ em; tăng cường hướng dẫn các  hội viên, đoàn viên 

vận động gia đình không để trẻ em bỏ học, lao động trái quy định của pháp luật, 

đặc biệt đối với các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường 

công tác phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc sử dụng lao động trẻ em trái quy 

định của pháp luật.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ 

em lao động trái quy định của pháp luật xã Vân Nham giai đoạn 2021 - 2025,  

định hướng đến năm 2030./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng LĐ,TB,XH-DT (b/c); 

- TT Đản ủy, HĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Lưu: VT. 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Hứa Văn Hảo 
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