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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác
viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh An Giang Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác
viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 3293/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối
với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đối tượng:
- Cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em tại khóm, ấp là cá nhân liên quan đến
công tác bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp; người làm công tác kiêm nhiệm hoặc không
kiêm nhiệm.
- Cộng tác viên bảo vệ trẻ em là người làm công tác kiêm nhiệm phải là: Chi hội
trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Nông dân; Bí thư Chi đoàn; nhân viên Tổ y tế
khóm, ấp; cộng tác viên dân số, gia đình; Phó Trưởng khóm, ấp.

