
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:            /UBND-LĐTBXH 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 cho 

trẻ em và bảo đảm an toàn cho 

 trẻ em trong đại dịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                     Phủ Lý, ngày      tháng     năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 275/LĐTBXH-TE ngày 04/02/2021 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch (sao gửi kèm 

theo); Công văn số 350/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ 

em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch. Ủy ban nhân dân thành phố có ý 

kiến như sau: 

1. Các Phòng, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã 

tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng 

với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó quan 

tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn 

tâm lý, phòng, chống nguy cơ bạo lực xâm hại trẻ em. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Phòng, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân 

dân các phường, xã triển khai, thực hiện nội dung Văn bản số 275/LĐTBXH-TE 

ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Phòng, ngành, đơn vị liên quan, Ủy 

ban nhân dân các phường, xã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã 

hội thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Phạm Văn Quân 
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