
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2021 

V/v triển khai thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ, chăm sóc trẻ 

em bị ảnh hưởng do đại dịch 

COVID-19 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Công văn số 3234/LĐTBXH-TE ngày 23/9/2021 về việc triển khai kịp thời các 

biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 và tình hình trẻ em bị 

ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất 

mát cho trẻ em bị ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện kịp thời các nội 

dung sau đây: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Triển khai thực hiện kịp thời việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ 

bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có 

cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ 

em Việt Nam. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 

mồ côi do đại dịch COVID-19 theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trẻ em. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi 

người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi 

trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em (việc trẻ em được chăm sóc 

thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng). 

- Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em 

có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, nuôi 

dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; tư vấn, trợ giúp kịp thời 

đối với trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 để giúp cho trẻ em giảm bớt sang 

chấn tâm lý và được hỗ trợ, chăm sóc bằng các hình thức phù hợp. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện kịp thời chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ côi do đại 
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dịch COVID-19 theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

chính sách hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

2. Sở Tư pháp: chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc đăng ký khai 

sinh, thủ tục pháp lý đối với trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được người 

thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em được sống trong môi 

trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ; trợ giúp pháp lý cho trẻ em 

theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm 

hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

sở giáo dục theo dõi, nắm thông tin, hồ sơ riêng của trẻ em bị mồ côi do đại dịch 

COVID-19 để bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. Mọi hoạt động chăm lo, hỗ trợ 

phải thiết thực, cụ thể và tôn trọng nguyện vọng của học sinh, nhằm động viên, 

chia sẻ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, mất mát, 

tiếp tục học tập. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 

giáo dục cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; quan tâm huy động, vận động 

nguồn kinh phí để hỗ trợ sách vở, đồ dùng, thiết bị phục vụ học tập (nhất là trang 

thiết bị phục vụ học tập trực tuyến) để giúp cho trẻ em mồ côi do đại dịch 

COVID-19 có điều kiện học tập đầy đủ. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập phối hợp với chính quyền địa 

phương tích cực vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ học bổng 

bảo trợ học tập lâu dài cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 đang theo học 

tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. 

4. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 

bảo đảm ưu tiên chăm sóc, điều trị, thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời các 

trường hợp trẻ em mồ côi bị nhiễm dịch bệnh COVID-19 và trẻ em đang cách ly 

y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 14 của Luật 

Trẻ em. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 

phí cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm 

chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 được 

tiếp cận các dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khác: căn cứ chức năng 

quản lý, triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động hỗ trợ để tiếp sức, đồng hành 

với trẻ em bị ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. 
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 

thành viên phối hợp với UBND, cơ quan chức năng, ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội cùng cấp 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ 

em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Căn cứ số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng 

trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ 

em và người giám hộ để vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, cam kết hỗ 

trợ, chăm lo các em cho đến khi đủ 18 tuổi; đến khi hoàn thành chương trình giáo 

dục phổ thông; đến khi hoàn thành bậc đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp v.v… 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh phát 

động và triển khai chiến dịch hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 

mang tên “Em không lẻ loi” với mục tiêu kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân 

trong xã hội để cung cấp những hỗ trợ khẩn cấp cũng như dài hạn cho trẻ em mất 

cha, mẹ hoặc người chăm sóc chính do đại dịch COVID-19 (thực hiện phát động 

và triển khai sau khi được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy). 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, 

điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, 

nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp 

thời, phù hợp. Xây dựng kế hoạch về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và 

lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại địa phương (việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bao 

gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp 

luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập). 

- Khẩn trương tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em là con của sản phụ bị 

nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha 

hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, gửi về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 

Nam hỗ trợ kinh phí. 

- Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự 

án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với 

trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối 

với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay 

thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. 

- Thông tin, phổ biến rộng rãi và hướng dẫn kịp thời quy trình, thủ tục cho 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo quy định của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 

cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người 

thân trong gia đình có trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, cá nhân, gia đình 

trong cộng đồng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại 
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dịch COVID-19 theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. 

- Triển khai thực hiện kịp thời chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ 

côi do đại dịch COVID-19  theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cá nhân, gia đình nhận nuôi 

dưỡng, chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được thụ 

hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, học nghề, tạo việc làm 

trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và giảm nghèo tại địa phương để các cá nhân, gia đình nhận chăm 

sóc thay thế có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồi côi do đại dịch 

COVID-19, đảm bảo cho trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, VX.TE154 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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