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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Tam Điệp  

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

 
 

        Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái 

quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện trên địa bàn, cụ thể như sau: 

        I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. 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. 

- Giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 

dưới 2%. 

- 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. 

- Trên 90% 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. 

 - 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, 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. 

 - Trên 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ em. 

 - 90% 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. 

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

 - 90% công chức, viên chức cấp thành phố và 70% cán bộ, công chức cấp xã 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến 
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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. 

 - 90% doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ; 70% hợp tác xã, hộ 

gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề 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  

Giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 

dưới 1.5%; 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. 

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

1. Đối tượng 

 - Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ trở thành 

lao động trẻ em. 

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

 - Người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, hợp tác xã, các 

ngành, nghề, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình. 

 2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 

 3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

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

trẻ em 

 - Rà soát, hoàn thiện các chính sách, quy định nhằm bảo vệ trẻ em, phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ phù hợp với điều kiện 

kinh tế của địa phương. 

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao 

động trẻ em. Quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan chức năng 

trong việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ 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 

 - Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội ở 

địa phương nhằm tạo mối quan tâm, thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia 

của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Quan tâm đến 

đối tượng trẻ em ở vùng sâu, vùng xã, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố. 

 - Đa dạng hóa hoạt động truyền thông tại cộng đồng, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông 

tin để truyền thông kịp thời, định hướng dư luận xã hội về những vấn đề phát sinh. 
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 - Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, tư vấn, truyền thông trực tiếp tại 

cộng đồng, trong trường học, cơ sở sản xuất, làng nghề thủ công cho người sử 

dụng lao động, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ em. 

 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  

 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trẻ em về phòng ngừa, giảm thiểu 

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

em lao động trái quy định của pháp luật. 

 - Tập huấn nâng cao năng lực về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

cho người sử dụng lao động trong các làng nghề và khu vực kinh tế phi chính thức, 

quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các 

chuỗi cung ứng.   

 - Xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn 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; tài liệu về phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử 

dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. 

 4. 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 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 lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em gắn với 

hệ thống bảo vệ trẻ em. 

 - Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành phòng ngừa, giảm thiểu lao động 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; tạo việc làm để ổn định sinh kế.  

 - Hướng dẫn người sử dụng lao động, đặc biệt là người sử dụng lao động tại 

các làng nghề; khu vực kinh tế phi chính thức về kiến thức, kỹ năng phát hiện và 

phối hợp với các ban ngành, cơ quan, tổ chức để can thiệp, hỗ trợ lao động trẻ em; 

hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc 

điểm thể chất và tâm lý của trẻ em theo quy định của pháp luật. 

 - Thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục 

đích bóc lột sức lao động, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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 - Xây dựng và triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện tại địa phương như: mô hình phát 

hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ  mô hình phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong các hộ gia đình ngh o, cận ngh o  mô hình 

doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em; mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em trong khu vực hợp tác xã và các làng nghề. 

 5. Tăng cường hợp tác 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 thiểu lao động 

trẻ em 

 Vận động nguồn lực trong nước, ngoài nước, 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. 

 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, 

chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường 

hợp sử dụng lao động trẻ em. Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc 

thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

 - Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ 

em trái quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, đặc 

biệt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng 

trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ lao động trái quy 

định của pháp luật. 

 - 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. 

 - Thu thập thông tin, số liệu về tình hình lao động trẻ em và người chưa 

thành niên lao động trái quy định của pháp luật. Theo d i, đánh giá, sơ kết, tổng 

kết tình hình thực hiện kế hoạch. 

 - Tổ chức tập huấn thu thập, cập nhật số liệu về lao động trẻ em các cấp. 

 IV. KINH PHÍ THƯC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng 

ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan. 

2. Các nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và Uỷ ban 

nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp 

của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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 - Triển khai các mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đặc 

biệt ở địa bàn, ngành nghề có lao động trẻ em hoặc có nguy cơ phát sinh lao động 

trẻ em. 

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công 

tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

 - Theo d i đôn đốc, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng 

hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Tích hợp lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, phát hiện, 

can thiệp, hỗ trợ trẻ em lao động và trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định của 

pháp luật vào hoạt động của ngành. 

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

trẻ em cho học sinh, học viên, cán bộ, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt các chính 

sách về giáo dục. Quản lý, theo dõi, nắm tình hình học sinh, học viên, kịp thời can 

thiệp, hỗ trợ, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

 - 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. Công an thành phố 

Chủ trì công tác phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột 

sức lao động. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan, tổ chức liên quan trong công tác bảo vệ, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 

trẻ em bị bóc lột sức lao động, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ 

việc vi phạm pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 

4. Phòng Kinh tế 

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

lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về lao động trẻ em trong lĩnh vực được giao. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đến người sử dụng lao động và 

người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác bảo đảm thực hiện các quy định 

của pháp luật về lao động trẻ em; triển khai thực hiện mô hình phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ em trong khu vực Hợp tác xã và các làng nghề. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và dành 

thời lượng, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, các 

chính sách pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 
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6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí 

kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

 7. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

 Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho người lao động, đặc biệt cho người lao động 

chưa thành niên. 

 8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

là thành viên  

 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện lồng ghép công 

tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm 

nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát việc thực 

hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

9. Uỷ ban nhân dân các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em tại địa phương. 

- Chủ động bố trí ngân sách, nguồn lực của địa phương để thực hiện Kế hoạch. 

- Triển khai các mô hình phù hợp nhằm phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm 

thiểu trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. 

- 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 các trường hợp sử dụng 

lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. 

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

thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luât giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã được giao nhiệm vụ triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch này và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và xã hội)./. 
 

   Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Các phòng, đơn vị có liên quan; 
- UBMTTQVN, Liên đoàn LĐ thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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