
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:         /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

 Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Nhóm công tác liên ngành  

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em huyện Côn Đảo 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Trẻ em năm 2016; 

Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình mới”; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội 

nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Người có công và xã hội năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo và Nhóm công tác liên ngành Bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;   

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc 

gia vì trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

tại Tờ trình số 317/TTr-NVLĐTB&XH ngày 10/8/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Nhóm công tác liên ngành Bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Côn Đảo (gọi chung là Ban chỉ đạo), gồm 

các ông (bà) sau: 

1. Trưởng ban 

Bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Phó Trưởng ban 

Bà Nguyễn Yến Vy - Phó Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

3. Các thành viên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

- Ông Trần Văn Duy - Trưởng Phòng Tư pháp huyện: Thành viên; 
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- Ông Đoàn Thái - Trưởng Phòng Kinh tế huyện: Thành viên; 

- Ông Vũ Đình Võ - Trưởng Phòng Y tế huyện: Thành viên; 

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Thành viên; 

- Bà Trần Thị Hoài Thu - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

Thành viên; 

- Ông Võ Minh Thuận - Phó Trưởng Công an huyện: Thành viên; 

- Bà Lê Thị Minh Thụy - Phó Chánh Văn phòng huyện: Thành viên; 

- Ông Trần Trung Lưu - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

Thành viên. 

* Mời các ông, bà sau đây tham gia thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Bà Thái Thị Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện;  

- Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện; 

- Ông Đỗ Phi Phúc - Bí thư Huyện đoàn; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

4. Nhóm Công tác liên ngành, thành phần gồm: 

a) Nhóm trưởng: Bà Nguyễn Yến Vy - Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện. 

b) Các thành viên: 

- Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện; 

- Ông Đỗ Phi Phúc - Bí thư Huyện đoàn; 

- Bà Lê Thị Minh Thụy - Phó Chánh Văn phòng huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Ông Trần Hữu Trang - Đội trưởng đội Quản lý hành chính - Giao thông 

trật tự Công an huyện; 

- Ông Nguyễn Hoàng Phúc Huy - Chuyên viên Phòng Nội vụ - Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện; 

- Bà Hà Thị Xuân - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Chuyên viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- Bà Võ Thị Tố Uyên - Chuyên viên Phòng Kinh tế huyện; 

- Ông Dương Tấn Lộc - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ông Cao Minh Tài - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Nguyễn Văn Mão - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Niềm - Cán sự Phòng Y tế huyện. 
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Điều 2. Nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em huyện 

1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra và huy động 

nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chỉ đạo và 

giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách và các chương trình về bảo vệ trẻ em 

của huyện, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy trình thống nhất; tham mưu cho UBND 

huyện và phối hợp các phòng, ban, đoàn thể xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em hàng năm và từng giai đoạn; báo cáo định kỳ, đột xuất cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội 

theo quy định. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện 

thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban. 

2. Nhiệm vụ của Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em huyện 

- Tham mưu Ban chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện hàng năm; tổ chức thực hiện các hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng 

và điều chỉnh những thủ tục, chính sách liên quan đến trẻ em. 

- Thực hiện công tác bảo vệ trẻ em phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 

lĩnh vực ngành phụ trách; báo cáo Ban chỉ đạo về tình hình trẻ em, công tác bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 

04/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../. 

 
Nơi nhận:                                                       
- Như Điều 4; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH.                                                     
 

       CHỦ TỊCH 
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