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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 46/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022

Căn cứ Luật Trẻ em năm 2016.
Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05 tháng 11 năm 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 Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số
121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường
hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ
em và các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 –
2030.
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND
tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai
đoạn 2021 – 2030.
Căn cứ Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh
An Giang ban hành Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định
của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An
Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của UBND
tỉnh An Giang về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
giai đoạn 2021 - 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động
công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 với những nội dung chủ yếu
như sau:

