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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
        ------------------            		---------------------------------------
Số :  04  /2000/CT.UBT              TX. Vĩnh Long , ngày 18 tháng 2 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000,  
Tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 1996 – 2000
 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em 2001 – 2010

	Thời gian qua công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở tỉnh ta có những tiến bộ đáng kể , Chương trình hành động Vì trẻ em được triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt ; đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em từng bước được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đạt kết quả tốt , các chỉ số về sức khỏe trẻ em được cải thiện rõ rệt , có nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc , bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội đối với nhiệm vụ Bảo vệ và chăm sóc trẻ em .
	Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến trẻ em cần phải giải quyết như : tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao , trẻ em làm trái pháp luật chưa giảm , trẻ em lang thang với nguy cơ vi phạm tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra , tình trạng trẻ em bị xâm hại vẫn chưa được khắc phục tốt , cơ sở văn hóa , vui chơi , giải trí cho trẻ em còn thiếu nhiều...
	Để thực hiện tốt Chỉ Thị số 34/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em , tổng kết chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em 1991 – 2000 và xây dựng chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em 2001 – 2010 , Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị :

	1/- Ủy Ban Nhân Dân Huyện , Thị Xã :
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em , tăng cường đầu tư và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội , rà soát và có kế hoạch cụ thể gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương , phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trên địa bàn .
		- Tổng kết , đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 1996 – 2000 , xây dựng chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 – 2010 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2001 – 2010 .

	2/- Các Sở , Ngành tỉnh :


		a/- Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh:
		Chủ trì , phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê hướng dẫn các sở ngành có liên quan và Ủy Ban Nhân Dân Huyện , Thị tổng kết đánh giá chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 1996 – 2000, tổng hợp kết quả tổng kết và báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh vào đầu tháng 5 năm 2000.
          Chuẩn bị nội dung tổng kết đánh giá chương trình hành động Vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 1996 – 2000 , đồng thời phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh giai đoạn 2001 – 2010 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hoàn chỉnh trong quí IV/2000.

 .		b/- Sở Y Tế :
		- Chủ trì , phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện , thị xã thực hiện các giải pháp tích cực đồng bộ , huy động mọi nguồn lực của xã hội để hoàn thành các mục tiêu đến năm 2000 về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em .
		- Chủ trì , phối hợp với  Ủy Ban Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em tỉnh và các Sở ngành có liên quan tổng kết đánh giá thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em của chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh giai đoạn 1996 – 2000.

		c/- Sở Giáo Dục và Đào Tạo : 
		- Chủ trì , phối hợp với Sơ, Ngành và Ủy ban nhân dân Huyện , Thị xã thực hiện giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về giáo dục cho trẻ em .
		- Chủ trì , phối hợp với  Ủy Ban Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em Tỉnh và các Sơ, Ngành có liên quan tổng kết , đánh giá công tác phổ cập giáo dục tiểu học đến năm 2000.
.
		d/- Sở Văn Hóa – Thông Tin :
		- Chủ trì , phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và các Sơ, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Huyện , Thị xã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em .
		- Chủ trì , phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ,  Ủy Ban Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em Tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan tổng kết , đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ em của chương trình hành động Vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 1996 – 2000.
.
		đ/- Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội :
		- Chủ trì , phối hợp với Công An , các sở ngành có liên quan và Ủy Ban Nhân Dân Huyện , Thị thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
		- Chủ trì , phối hợp với  Ủy Ban Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em Tỉnh  , Công An tỉnh và các Sơ, Ngành có liên quan tổng kết , đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về chăm sóc trẻ em có hòan cảnh đặc biệt của chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh giai đoạn 1996 – 2000..
		
		e/- Sở Tài Chánh – Vật Giá : 
		Bố trí kinh phí cho các hoạt động nói trên trong dự toán ngân sách năm 2000 của các Sơ, Ngành có liên quan và Ủy Ban Nhân Dân Huyện , Thị .

		Khi tổng kết đánh giá chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 1991 – 2000 trên địa bàn tỉnh , huyện , các Sở Ngành và Ủy ban nhân dân Huyện , Thị cần làm rõ kết quả thực hiện các mục tiêu , rút ra những kinh nghiệm tốt , tìm nguyên nhân những việc chưa làm được và đề xuất các giải pháp cần thiết trong giai đoạn tới . Các Sơ, Ngành và địa phương báo cáo về Ủy Ban Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em tỉnh để tổng hợp, trình Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh trước ngày 01/5/2000 ./.
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