
 

  

Kính gửi: - Các  Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

trái với quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025; Công văn số 842/VPUB-
KGVX ngày 02/6/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực 

hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng dự thảo Quyết 

định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em 
lao động trái với quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. Để đảm bảo chất lượng nội dung Chương trình trước khi trình UBND 
nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, 

đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng 
nhiệm vụ của ngành, địa phương nghiên cứu các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải 

pháp cho phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh và tham gia ý kiến vào dự 
thảo Chương trình (Có dự thảo gửi kèm). 

Ý kiến tham gia (tham gia trực tiếp vào dự thảo hoặc bằng văn bản) đề 

nghị quý cơ quan gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 
28/7/2021 để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các cơ quan, 
đơn vị quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, BVCSTE (Hà 3b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Tuấn Anh 

 

 

UBND TỈNH SƠN LA 
SỞ LAO ĐỘNG  

 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số: 917 /SLĐTBXH – BTXH&TE 

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo 
Quyết định phê duyệt Chương trình 

phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 
trái với quy định của pháp luật giai đoạn 

2021-2025  trên địa bàn tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 22 tháng 7  năm 2021 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

Số:        /QĐ-UBND 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Sơn La, ngày      tháng   năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình phòng ngừa, giảm 

thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật trẻ em năm 2016; 

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5  năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ Luật lao động về lao động chưa thành niên 

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số    

/TTr-LĐTBXH ngày  tháng  năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái với quy định của pháp 

luật giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 
khai các nội dung của Kế hoạch. 

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở : Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin và truyền thông, Tài Chính; Giám đốc  



Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                      
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, KGVX, Phương (30 bản).                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DAN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Tráng Thị Xuân 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Sơn La, ngày      tháng   năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày  /  /2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành để 

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 
trái với quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tất cả lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động 
trẻ em trên địa bàn tỉnh được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập 

cộng đồng và có cơ hội phát triển. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và có sự phối hợp chặt chẽ trong triển 
khai các văn bản; phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các 

cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương 
trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.  

- Việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp phải sát với tình hình thực tế và 
nguồn lực của địa phương. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 
- Trẻ em là lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em 

- Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em 

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình  

- Cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ em 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến lao động trẻ em 

2. Phạm vi thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh 

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 



III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu 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. 

- Phấn đấu100%  lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành 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. 

- Phấn đấu 90% trở lên lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành 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. 

- 70% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục; 100% cán bộ, viên chức tại 
cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp 

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

- 70% trẻ em bậc tiểu học và trung học cơ sở, 80% trẻ em bậc trung học phổ 

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

- 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp  vừa và 
nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến 
thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

- Phấn đấu 80% trở lên người dân ở các tổ, bản, tiểu khu được cung cấp kiến 
thức về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ, giảm thiểu lao động trẻ em 

c) Mục tiêu 3: Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

- 70% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 60% cán bộ, công chức cấp 

xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan 
đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng 

ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 

- 60% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã thuộc 

lĩnh vực có khả năng cao sử dụng lao động trẻ em được tập huấn các kiến thức, 
kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.  

2. Định hướng đến năm 2030: Duy trì và phấn đấu không có trẻ em lao 
động trái với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; giảm tối đa tỷ lệ trẻ em có 
nguy cơ trở thành lao động trẻ em. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em 

- Rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, bổ sung 

chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và can thiệp, 
hỗ trợ trẻ em bị lao động trái với quy định của pháp luật; Xây dựng cơ chế phối 



hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các 
cơ quan, đơn vị trong việc phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu 
lao động trẻ em. 

2. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

- Nghiên cứu, xây dựng, phát triển các chương trình, sản phẩm, tài liệu và 
các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, môi trường mạng …tuyên truyên phòng ngừa, giảm thiểu 
lao động trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và bản sắc văn hóa 

dân tộc. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng 

đồng, trường học, các cơ sở sản xuất kinh doanh về  phòng ngừa, giảm thiểu trẻ 
em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật. 

3. 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 

- Nghiên cứu, xây dựng, nhân bản, cấp phát các tài liệu hướng dẫn về 
phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ lao động trẻ em và giảm thiểu trẻ em có 

nguy cơ trở thành lao động trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng; cha mẹ, người nuôi dưỡng, giám hộ 
hợp pháp của trẻ em; các doanh nghiệp, hợp tác xã; các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến lao động trẻ em. 

4. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ 

em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc 
biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch 

vụ và trong các chuỗi cung ứng. Phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì 
mục đích bóc lột sức lao động.  

- Xây dựng và triển khai quy trình, mạng lưới phòng ngừa, phát hiện, hỗ 
trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao 
động trẻ em gắn với hệ thống bảo vệ trẻ em.  

- Hỗ trợ lao động trẻ em, 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 thiếu lao động trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Hỗ trợ người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù 

hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất, tâm lý trẻ em và đúng 
quy định của pháp luật 



5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu 
lao động trẻ em nhằm trao đổi kinh nghiệm, vận động nguồn lực, huy động 

sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong phòng  
ngừa, giảm thiếu lao động trẻ em. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp 
thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.. 

V.  KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổng kinh phí giai đoạn 2022-2025: 1.317.200.000 đồng (Một tỷ ba trăm 

mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng) 

2. Nguồn kinh phí: 

- Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh theo 
quy định hiện hành. 

- Nguồn tài trợ, viện trợ và huy động hợp pháp khác (nếu có). 

3. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo, lập dự toán ngân sách hằng năm để 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch. 

( Có phụ lục kinh phí chi tiết kèm theo) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, 

giảm thiểu lao động trẻ em. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; triển khai các mô hình, quy trình 

phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp nhằm giảm thiểu lao động trẻ em hoặc 
có nguy cơ phát sinh lao động trẻ em. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc chấp hành 
chính sách, pháp luật 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 của pháp luật; tổ 
chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em có 

nguy cơ trở thành lao động trẻ em và lao động trẻ em vào hoạt động của ngành.  

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về 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 cho giáo viên, học sinh và phụ 
huynh. Quản lý, nắm tình hình, theo dõi học sinh trong nhà trường.  

- Hỗ trợ trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, lao động trẻ em được 
tiếp cận giáo dục phổ thông và triển khai mô hình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em 
theo chức năng, nhiệm vụ. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đẩy mạnh công 
tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng trẻ em tham gia các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch lữ hành và chỉ đạo, xử lý 
nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng lao  động trẻ em trái 

với quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. 

4. Công an tỉnh 

- Chủ trì triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán trẻ 
em vì mục đích bóc lột sức lao động. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc vi 
phạm pháp luật về sử dụng lao động trẻ em như: dụ dỗ, môi giới, dẫn dắt, chăn 

dắt, cưỡng bức trẻ em phải làm việc trái quy định của pháp luật, bắt trẻ em phải 
đi bán hàng rong, vé số dạo,... 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ, 

hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho lao động trẻ em. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa, giảm thiểu 
lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em trong lĩnh vực được giao. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở phổ biến, tuyên 
truyền chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

7. Sở Tài chính 

Chủ trì, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên 

thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương theo quy định. 

8. Các sở, ban, ngành có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm đưa 
hoặc lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình vào kế hoạch, 

chương trình công tác hàng năm của ngành quản lý; định kỳ hằng năm hoặc đột 
xuất báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 
UBND tỉnh theo quy định. 



9. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh: Tổ chức truyền thông, giáo dục, tư 
vấn chính sách, pháp luật về lao động trẻ em cho cán bộ, đoàn viên, người chưa 

thành niên, trẻ em tham gia lao động. 

10. Đề nghị Liên minh hợp tác xã: Chủ trì triển khai chương trình đến 
người sử dụng lao động và người lao động trong Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác 

xã, Tổ hợp tác đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động 
trẻ em. Hướng dẫn và triển khai mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em trong các hợp tác xã. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các 
tổ chức thành viên khác của Mặt trận tổ quốc 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai, thực 
hiện các hoạt động của Kế hoạch; tăng cường hướng dẫn các cấp hội vận động 

gia đình không để trẻ em bỏ học, lao động trái quy định pháp luật, đặc biệt đối 
với các hộ nghèo, cận nghèo, vùng kinh tế khó khăn, địa bàn có lao động trẻ em 

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

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ 
động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, chú trọng các 
nhiệm vụ sau: 

+ 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 trên Đài Phát thanh cấp huyện, đội tuyên truyền lưu động, hệ thống 
truyền thanh cơ sở, băng rôn; truyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp của 

tổ, bản, tiểu khu,… tuyên truyền về 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. 

+ Xây dựng các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em phù hợp 
tình hình thực tế, đặc biệt ở địa bàn, ngành nghề có trẻ em tham gia lao động 

hoặc có nguy cơ phát sinh lao động trẻ em. 

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 
chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tại địa phương. 

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc chấp hành chính sách, 
pháp luật 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. 

- Theo dõi, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình, kế hoạch tại địa phương.  

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO. 



- Các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ  được giao tại kế hoạch này tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Định kỳ hằng năm (hoặc 
đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ủy ban nhân 
dân  tỉnh (qua Sở Lao – Thương binh và Xã hội tổng hợp) trước ngày 01/06 đối 

với báo cáo 6 tháng, trước ngày 05/12 đối với báo cáo năm. 

- Giao Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 
trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo Quy định. 

- Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ 

đạo giải quyết theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ  em trái với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh  Sơn La giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị 

các Sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tráng Thị Xuân 



DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật 

 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

       

STT Nội dung  Năm 2022   Năm 2023   Năm 2024   Năm 2025  
 Tổng kinh phí gia 

đoạn 2022-2025  

I 
Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao 

 nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em        150.000.000        150.000.000          150.000.000  

       

150.000.000          600.000.000  

1 Các hoạt động truyền thông trên các phương  
tiện thông tin đại chúng 

           
50.000.000  

          
50.000.000  

            
50.000.000  

           
50.000.000             200.000.000  

2 Xây dựng, nhân bản các sản phẩm truyền thông  
           
50.000.000  

          
50.000.000  

            
50.000.000  

           
50.000.000             200.000.000  

3 
Tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền 
thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh  

         

50.000.000  

        

50.000.000  

          

50.000.000  

         

50.000.000             200.000.000  

II 

Nâng cao năng lực về phòng ngừa và giảm thiểu  

lao động trẻ em 

       

155.000.000  

      

155.000.000  

        

155.000.000  

       

155.000.000          620.000.000  

1 
Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức tại cơ sở  
giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em 

           
50.000.000  

          
50.000.000  

            
50.000.000  

           
50.000.000             200.000.000  

2 
Nâng cao năng lực cho cha mẹ, người nuôi dưỡng, 
 giám hộ hợp pháp của trẻ em 

           
65.000.000  

          
65.000.000  

            
65.000.000  

           
65.000.000             260.000.000  

3 Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã 
           
40.000.000  

          
40.000.000  

            
40.000.000  

           
40.000.000             160.000.000  

III Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình          24.300.000          24.300.000            24.300.000  

         

24.300.000            97.200.000  

  TỔNG CỘNG 

     

329.300.000  

    

329.300.000  

      

329.300.000  

     

329.300.000    1.317.200.000  



DANH SÁCH 
Các cơ quan, đơn vị xin ý kiến tham gia vào dự thảo 

 

STT Đơn vị 

1 Sở Giáo dục và đào tạo 

2 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 

3 Công an tỉnh 

4 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

5 Sở Thông tin và truyền thông 

6 Sở Tài chính 

7 Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh 

8 Tỉnh đoàn 

9 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 

10 Liên đoàn Lao động tỉnh 

11 Liên minh hợp tác xã 

12 Hội Nông dân tỉnh 

13 Hội cựu chiến binh tỉnh 

14 UBND 12 huyện, thành phố 
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