
 

 
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/KH-STP 

 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng  

Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và  

công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công 

nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở 

Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 39/KH-

UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 

định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với 

trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát nội dung, yêu cầu và gắn 

với triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp và 

của ngành Tư pháp. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình 

tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đến công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp (đối với khối 

hành chính), các đơn vị sự nghiệp. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Đẩy mạnh truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em, 

các quy định có liên quan đến trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo quy định 

của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan; đảm bảo 100% trẻ em được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; tiếp tục 

nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho trẻ em. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, 

bảo đảm cho trẻ em được đăng ký khai sinh theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Triển khai, hướng dẫn thực hiện việc thu thập số liệu, chấm điểm, 

đánh giá tiêu chí “Trẻ em được khai sinh đúng quy định” để công nhận xã 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Rà soát, báo cáo thống kê, công bố tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai 

sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Quyết định số 101/QĐ-

TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 

2017-2024. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn. 
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- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các phòng, đơn vị 

thuộc Sở, trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện. 

2. Giao Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp tham mưu giúp Lãnh đạo Sở 

theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, 

trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;           (báo cáo) 

- Giám đốc STP; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố;  

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (Lan) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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