
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /SLĐTBXH-TE&BĐG
V/v hỗ trợ trẻ em trong dịch bệnh 

Covid-19

Hải Dương, ngày         tháng  5  năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương nhận được công 
văn số 217/TE-CSTE ngày 22/5/2021 của Cục Trẻ em - Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho trẻ 
em đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch.  

Trong thời gian vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban 
hành nhiều văn bản gửi các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố đề nghị phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các nội dung liên quan như: 
Công văn số 228/SLĐTBXH-TE ngày 02/02/2021 về việc tăng cường công tác 
bảo vệ trẻ em, người yếu thế và phòng dịch bệnh Covid-19; Công văn 
418/SLĐTBXH -TE&BĐG ngày 08/3/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác 
bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; Công văn 
1114/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 14/5/2021 về việc tăng cường công tác trẻ em, 
đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid - 19; Công văn 
số 1194/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 20/5/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến 
tài liệu hướng dẫn biện pháp bảo vệ trẻ em, phụ nữ phải cách ly y tế và áp dụng 
biện pháp phòng dịch Covid - 19 tại gia đình, đặc biệt chú trọng công tác phòng, 
ngừa tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em ... (Có bản sao gửi kèm).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng có nhiều diễn biến phức 
tạp, số trẻ em phải cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung (F1) và cách ly tại 
gia đình (F2) tiếp tục tăng lên, trong đó nhiều trẻ em phải xa cha mẹ, gia đình, 
phải nghỉ học và tự lập trong cuộc sống hằng ngày dẫn đến có thể rơi vào hoàn 
cảnh khó khăn, nguy hiểm. Để đảm bảo các quyền của trẻ em, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố quan tâm, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các 
phòng, ban cấp huyện có liên quan và UBND cấp xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kịp thời có các biện pháp và hình thức hỗ trợ các đối tượng trẻ em, phụ 
nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ ở các địa bàn phải thực hiện cách ly y tế và tại 
cơ sở cách ly y tế tập trung; bằng nguồn lực của địa phương, nguồn lực vận 
động xã hội để hỗ trợ về dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật tư y tế 
bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp 



khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời; trong trường hợp có khó khăn trong 
việc hỗ trợ đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
(qua phòng Trẻ em và Bình đẳng giới) để tổng hợp, đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp.

2. Thống kê, theo dõi, cập nhật số lượng trẻ em và tình hình trẻ em ở các 
cơ sở cách ly y tế tập trung và các khu dân cư phong tỏa đầy đủ, kịp thời khi có 
sự biến động gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội đồng thời qua các 
phương tiện thông tin (ĐT: 02203.8500031, email: bvcstehd@gmail.com., zalo 
nhóm Bvcste tỉnh Hd ...).

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, 
ĐT: 02203.8500031) để phối hợp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tùng, PGĐ PTSở (để b/c);
- P.LĐTBXH huyện,Tx,Tp (để t/m t/h)
- Lưu: VT, TE&BĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình
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