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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:          /UBND-VX 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ 

em và đảm bảo an toàn cho trẻ em 

trong đại dịch 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng  02  năm 2021 

             

     Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND  các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 275/BLĐTBXH-TE ngày 04/02/2021 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành 

phố triển khai một số nội dung sau: 

 1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan triển khai các 

biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó đặc biên quan tâm các 

hoạt động dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ phòng ngừa sang chấn tâm lý; phòng 

ngừa nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em. 

2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan 

triển khai một số nhiệm vụ sau: 

- Theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ 

em; số lượng trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em, học sinh, sinh viên, cha mẹ 

học sinh đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình để kịp thời tổng 

hợp, báo cáo về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Triển khai ngay việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội, tuyên truyền bằng nhiều hình thức các tài liệu, sản phẩm 

truyền thông, hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 đã 

được Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ nhi đồng Liên 

hiệp quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, sản xuất, trước hết đến 

các điểm cách ly tập trung có đông trẻ em và các cơ sở giáo dục, các địa phương 

có trẻ em phải cách ly tại gia đình (Tài liệu kèm theo Công văn số 
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275/BLĐTBXH-TE ngày 04/02/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

sao gửi kèm). 

- Liên hệ với Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để được tổ 

chức tham vấn, tập huấn trực tuyến dành cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học 

sinh tại các điểm cách lý tập trung và các cơ sơ giáo dục có học sinh cách ly tại 

gia đình về những nôi dung: An toàn cho trẻ em, chăm sóc, ổn định tâm lý, 

phòng ngừa phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối 

cảnh cách ly; giải quyết tình huống khẩn cấp về bảo vệ trẻ em, đắc biệt trong 

thời gian tết Nguyên đán Tân Sửu. Khi có các vấn đề phát sinh khẩn cấp liên 

quan đến đối tương trẻ em cần chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội (cục Trẻ em) để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp 

thời. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành đơn vị có liên quan triển khai thực./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh: U; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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