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KẾ HOẠCH 

Triển khai “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc 

sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản 

 cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột 

bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” 

 

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 

giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về phân bổ chi tiết kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu hỗ 

trơ ̣phát triển hê ̣thống trơ ̣giúp xã hôị năm 2020. Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực hiện “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm 

sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” 

trên địa bàn huyện năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI THỰC HIỆN 

 1. Mục đích 

-  Nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em và cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ 

em, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

 - Từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là 

dịch vụ cấp độ hỗ trợ, can thiệp (cấp độ 2&3) và đáp ứng yêu bảo vệ trẻ em theo 

quy định của Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. 

 2. Phạm vi thực hiện 

 - “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” được triển 

khai trên địa bàn toàn huyện.  

 - Năm 2020, tiếp tục triển khai mô hình tại xã Gia Thịnh. 

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA MÔ HÌNH 

1. Mục tiêu 

 - Nhanh chóng giảm thiểu hậu quả của các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi trẻ em; kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua 

việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý 

và các dịch vụ xã hội cơ bản khác. 



2 

 

   

 - Đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm 

hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt. 

 2. Đối tượng 

 - Trẻ em bị xâm hại; 

 - Trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; 

 - Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

 3. Hoạt động chính của mô hình 

 3.1. Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội 

 Tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi và trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt; nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả của các hành vi 

xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đối với trẻ em; cung cấp thông tin, giáo dục 

kiến thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp 

thời các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trẻ em, giáo dục kỹ năng sống 

cho trẻ em nhằm giúp các em có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, bảo vệ bạn 

bè trước các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột. 

 3.2. Hoạt động quản lý, phát hiện, hỗ trợ đối với trẻ em có nguy cơ bị 

xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

 a. Lập danh sách trẻ em trên địa bàn; phân loại đối tượng; lập hồ sơ quản 

lý các đối tượng trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt. 

 b. Xác định người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện việc theo 

dõi các đối tượng trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, đề xuất các biệt pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời, phù hợp. 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt. 

 - Trợ giúp gia đình và trẻ em tăng cường khả năng phát hiện và kỹ năng 

xử lý, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực, bóc lột. 

 3.3 Hoạt động hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc 

lột, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

 a. Nội dung cung cấp, kết nối dịch vụ hỗ trợ, can thiệp 

 - Tiếp nhận thông tin, kết nối với cơ quan công an để ngăn chặn các hành 

vi đe dọa hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm 

của trẻ em xảy ra trên địa bàn. 

 - Phối hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu 

ban đầu cho trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp. 

 - Lưu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến tổn hại của trẻ em do bị xâm hại, 

bạo lực bóc lột để hỗ trơ ̣việc điều tra, xử lý, bảo vệ trẻ em. 

 - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi sức khỏe 

cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trợ giúp 

các em trong quá trình hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi sức khỏe. 
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 - Trợ giúp gia đình các em tăng cường khả năng chăm sóc, bảo vệ các em 

thông qua các hoạt động tập huấn hoặc hội họp tại địa phương. 

 - Vận động cộng đồng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (tạm thời) các đối tượng 

trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong trường hợp 

phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng các biện pháp chăm sóc thay thế. 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em 

có hoàn đặc biệt. 

 - Phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục vận động hoặc giúp đỡ trẻ em 

đi học trở lại, giúp trẻ nhanh chóng hòa hợp với bạn bè và môi trường học tập. 

 - Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ em và hỗ trợ các em tự tạo việc 

làm bằng cách trợ cấp vốn cho các em hoặc gia đình các em, giúp các em tiêu 

thụ sản phẩm nếu có điều kiện để các em có thu thập. Hỗ trợ các em và các 

doanh nghiệp nhận, sử dụng lao động khi các em đã thành nghề và đến tuổi lao 

động giúp các em có việc làm và thu nhập ổn định. 

 - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em. 

 - Cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác trên cơ sở đánh giá nguy cơ và 

xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp của trẻ em. 

 b. Quy trình cung cấp, kết nối dịch vụ hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị bót lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 

thực hiện theo quy định tại Chương III 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 và 

Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu pháp 

triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội 

-  Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tập huấn triển khai 

“Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp 

pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo 

lực, bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” đảm bảo theo đúng nội dung, 

yêu cầu Mô hình đề ra. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện Mô hình, báo cáo 

UBND huyện và Sở Lao động -TB&XH theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Mô hình.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thành lập Ban Bảo vệ trẻ em và 

đội ngũ cộng tác viên; khảo sát phân loại đối tượng: 

 a. Ban Bảo vệ trẻ em 

 - Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã trực thuộc UBND cấp xã với sự tham gia của 

các ban, ngành và các tổ chức quần chúng tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Trưởng ban, Phó ban Thường trực là cán bộ 
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Lao động - Thương binh và Xã hội (người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã), 

các thành viên bao gồm Công an, Tư pháp, Y tế, Giáo dục, Phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên và các thành phần khác phù hợp ở địa phương. 

 - Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều 

phối và huy động nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, xây 

dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chỉ đạo giám sát việc thực hiện mục 

tiêu và nội dung của chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em; phối hợp với các ban, 

ngành có liên quan triển khai các hoạt động, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại 

địa phương; chỉ đạo, điều phối việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp cho từng đối tượng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột; chỉ đạo tiến hành 

thu thập số liệu về tình hình trẻ em trên địa bàn. 

 - Nhiệm vụ của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã: Có nhiệm vụ 

đánh giá nguy cơ, xác định nhu cầu của trẻ em cần được bảo vệ, tham gia quá 

trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, tư 

vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em 

tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý và các 

nguồn trợ giúp khác. Tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho trẻ em, cha, 

mẹ, người chăm sóc trẻ và các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Kiến nghị 

biện pháp chăm sóc thay thế và theo dõi quá trình thực hiện; hỗ trợ trẻ em vi 

phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng, 

xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 

 b. Cộng tác viên 

 - Thành phần: Có thể lựa chọn cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông 

dân, hội chữ thập đỏ, cán bộ y tế thôn (xóm, tổ dân phố)… là những người: 

Nhiệt tình và tự nguyện tham gia hoạt động; có khả năng công tác truyền thông 

tư vấn; cam kết tham gia các hoạt động của mô hình và bảo đảm nguyên tắc bảo 

mật thông tin khi thực hiện hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ được quản lý; 

mỗi địa phương có thể lựa chọn 10 cộng tác viên tham gia. 

 - Nhiệm vụ: Cộng tác viên tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch bảo 

vệ trẻ em, thực hiện thu thập số liệu về theo dõi tình hình trẻ em trên địa bàn 

được phân công phụ trách, phát hiện, báo cáo các trường hợp trẻ em bị xâm hại; 

hỗ trợ người làm công tác trẻ em thực hiện các truyền thông về quyền trẻ em, 

bảo vệ trẻ em; đánh giá nhu cầu, xác định nhu cầu của trẻ theo mẫu quy định, 

cung cấp, kết nối các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp 

pháp lý, các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo 

lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để thực hiện kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp cho từng đối tượng. 

 c. Khảo sát, phân loại, lập hồ sơ theo dõi đối tượng 

 - Thống kê, phân loại, lập hồ sơ theo rõi đối tượng. 
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 - Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với các nhóm trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt. 

 - Rà soát các loại hình dịch vụ trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và tình hình cung cấp 

các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em. 

 - Xác định nhu cầu cung cấp dịch vụ cho từng nhóm đối tượng và khả 

năng đáp ứng của các dịch vụ tại địa phương. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí địa phương để triển khai 

thực hiện Mô hình; hỗ trợ công điều tra viên, tổ chức tập huấn, hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt…. 

- Kinh phí thực hiện Mô hình triển khai tại xã Gia Thịnh được trích từ ngân 

sách nhà nước đã phân bổ theo dự toán kinh phí triển khai thực hiện Mô hình năm 

2020 (nguồn từ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình).  
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ 

trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản 

cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ban ngành có liên 

quan căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND 

huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động -TB&XH tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

 
Ngô Hùng Khánh 
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