Lp tp hun vi ch “Chc nng, nhim v, vai trò ca hi trong công tác bo v quyn tr em”.nh: Vn Tng

Không ch c cung cp nhng ni dung c bn ca Ngh quyt 43 ca B Chính tr v xây dng và phát trin thành
ph n nm 2030, tm nhìn n nm 2045, trong hai ngày 13 và 14/8, cán b hi các cp, cán b các chi hi trc
thuc Hi t thin và bo v quyn tr em thành ph còn c trang b nhng kin thc v quyn tr em và pháp lut v
quyn tr em. Ti ây, các hc viên s thc hành các phng pháp, k nng trong công tác bo v tr em trên môi
trng mng và phng pháp thc hin trách nhim ca Hi t thin và bo v quyn tr em c quy nh ti khon 4, iu 92
Lut tr em nh cách thc thc hin kt ni và thu thp thông tin, phng pháp và quy trình giám sát… ây cng là
dp các cán b hi trao i, chia s kinh nghim nhm nâng cao hiu qu hot ng ca các t chc hi ti c s, góp phn
thc hin tt công tác bo v quyn tr em trên a bàn thành ph.
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1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
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4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
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