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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN AN

Số:         /QĐ - UBND

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

Văn An, ngày        tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em phường Văn An

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05/4/2016;
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 Thông tư số 14/2020/TT - BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho 
trẻ em; 

Theo đề nghị của Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường Văn An,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em phường Văn An gồm những 
ông, bà có tên dưới đây.

I. Trưởng nhóm thường trực: Ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch UBND phường.
II. Phó trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Khuyến, Công chức LĐTBXH phường.
III. Các thành viên:
1. Ông: Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường;
2.Bà: Nguyễn Thị Chinh, Trạm trưởng trạm y tế phường;
3. Bà: Giáp Thị Thu Hoà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường.
4. Bà: Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN phường;
5. Ông: Đỗ Văn Điệp, Bí thư Đoàn thanh niên phường;
6. Bà: Hoàng Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ phường;
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho UBND phường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách 

và chương trình, kế hoạch, quyết định về công tác trẻ em tại địa phương;
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2. Nắm vững tình hình trẻ em trên địa bàn phường, phát hiện, tiếp nhận thông tin, 
xử lý thông tin kịp thời các vụ việc; Chủ động đề ra các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, xây 
dựng và triển khai thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp kịp thời; 

3. Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất các nơi có nguy cơ cao vi phạm 
pháp luật về trẻ em.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện các kế hoạch và các biện pháp phòng ngừa vi phạm 
pháp luật liên quan đến trẻ em, công tác trẻ em trên địa bàn phường.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được trưng dụng cán bộ, công chức, chiến 
sĩ, y, bác sĩ có chuyên môn cùng tham gia xử lí các vụ việc khó khăn, phức tạp tại địa 
phương.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
Công chức Văn phòng HĐND - UBND, các ông bà có tên tại điều I quyết định 

này và các ban, ngành có liên quan, các khu dân cư căn cứ triển khai thực hiện./.

      Nơi nhận:      
- TT Đảng ủy; HĐND phường;
- LĐ UBND; MTTQ, các, ban, ngành, đoàn 
thể phường;
- Thành viên Nhóm thường trực; 
- 09 KDC trong toàn phường;
- Lưu VP. HĐND - UBND phường.
                                             

CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Phu
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