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CHỈ THỊ
V/v ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau hơn một năm triển khai ñề án Ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang
(TELT) kiếm sống theo Quyết ñịnh số 19/2004/Qð-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ
tướng Chính phủ, bước ñầu ñã tạo ñược dư luận xã hội chú ý ñến việc ngăn ngừa
và trợ giúp TELT; thu hút ñược sự quan tâm của cấp ủy ñảng, chính quyền, các
ban ngành ñoàn thể ở các cấp; ñã giảm ñược số lượng TELT kiếm sống trên ñịa
bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, mức ñộ ñạt ñược các mục tiêu là chưa cao và còn thiếu
tính bền vững do nhận thức của một bộ phận xã hội còn hạn chế, chưa thấy hết
nguy cơ, tác hại của vấn ñề TELT kiếm sống, vì vậy việc ngăn ngừa và trợ giúp
TELT kiếm sống còn nhiều khó khăn.
ðể thực hiện các mục tiêu của ñề án Ngăn ngừa TELT kiếm sống năm 2006
và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Cấp ủy ðảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành ñoàn thể ở các cấp
phải xác ñịnh ñây là một nhiệm vụ quan trọng vì thế hệ tương lai của ñất nước, của
mỗi ñịa phương, ñồng thời là một trong những nội dung hướng tới việc xây dựng
nếp sống văn minh, gia ñình văn hoá.
2. Ủy ban Dân số, Gia ñình và Trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm về mặt chuyên
môn, phối kết hợp với các ban ngành ñoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện các ñề án, nhằm ngăn ngừa và giảm nhanh số TELT, chấm dứt tình trạng trẻ
em ăn xin, trẻ em ñeo bám khách du lịch tại các ñiểm du lịch, nơi công cộng; tập
trung vào các ñợt cao ñiểm như lễ hội, tết, hè…, ñăc biệt là vào dịp Festival Huế
2006.
3. Các ngành liên quan trong Ban chỉ ñạo chủ ñộng xây dựng kế hoạch phối
hợp, phải có biện pháp riêng của ngành, báo cáo kịp thời những việc cụ thể mà
ngành mình làm ñược ñể ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống.
4. UBND các huyện, thành phố:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện những nội dung chỉ ñạo của
Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết ñịnh số 19 ngày 12/02/2006) ñến các ban, ngành ,
ñoàn thể, các xã, phường, thị trấn.
- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai
và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, ñoàn thể, ban quản lý các chợ, các
nhà hàng, quán ăn, quán cà phê .v.v.; ñồng thời chỉ ñạo các xã, phường, thị trấn
tiến hành cam kết với UBND huyện, thành phố về việc ngăn ngừa và giảm nhanh
số trẻ em lang thang của ñịa phương, không ñể trẻ em lang thang xuất hiện trên ñịa
bàn ñơn vị quản lý.

