
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________  

Số: 1172 /LĐTBXH-TE Hà Nội, ngày 01  tháng 4  năm 2020 
V/v báo cáo đánh giá tình hình, kết quả  

thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

 

 

 

            Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 

số 1235/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của 

trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là 

Chương trình 1235). 

Để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 1235 và đề xuất cho 

giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công báo cáo, đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện 

Chương trình 1235 (đề cương gửi kèm). 

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, 

địa chỉ: tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, 

Hà Nội; điện thoại: 0983.404.184/024.3747.5628/Fax: 024.3747.8719; email: 

ptthuy@molisa.gov.vn) trước ngày 10/5/2020 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Cục TE (05). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 1 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
(Kèm theo Công văn số 1172 /LĐTBXH-TE ngày 01 tháng 4  năm 2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

Phần thứ nhất 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

I. Công tác chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công 

1. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 1235 

2. Pháp luật, chính sách về trẻ em được tham vấn ý kiến trẻ em 

a) Mục tiêu 

b) Nội dung thực hiện   

3. Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền 

tham gia của trẻ em 

a) Mục tiêu 

b) Nội dung thực hiện   

4. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em  

a) Mục tiêu 

b) Nội dung thực hiện   

5. Xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em 

(Kết quả thực hiện mô hình: Diễn đàn trẻ em, Thăm dò ý kiến trẻ em, Hội 

đồng trẻ em, Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, Các chương trình, hoạt 

động do trẻ em khởi xướng và thực hiện) 

a) Mục tiêu 

b) Nội dung thực hiện   

6. Theo dõi, kiểm tra, giám sát Chương trình  

a) Mục tiêu 

b) Nội dung thực hiện   

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả thực hiện 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

3. Nguyên nhân 

 



Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

1. Mục tiêu 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

3. Mô hình (tên mô hình, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nội dung hoạt 

động chính) 

4. Cơ chế, chính sách phối hợp, nguồn lực thực hiện 

5. Đề xuất khác 


		2020-04-01T19:05:01+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hà<hanguyenthi@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-03T09:18:24+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-03T09:18:29+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




