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        Kính gửi: 

                                    - Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                                    - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 

sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện 

các nội dung sau: 

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

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai các hoạt 

động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 thiết thực, hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế 

hoạch, hình thức triển khai Tháng hành động trẻ em năm 2020 phù hợp (không 

tổ chức Lễ phát động tại các địa phương); tăng cường truyền thông, tuyên truyền 

về Tháng hàng động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, 

phòng, chống xâm hại trẻ em” và các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông (có 

nội dung thông điệp, khẩu hiệu truyền thông gửi kèm). 

- Tham mưu việc tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương. 

- Phối hợp, tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; truyền thông, cung cấp kiến thức, kỹ năng 

cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em về phòng, chống bạo lực 

xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Biên tập, in 

sao, phát hành các tài liệu, sản phẩm truyền thông phù hợp cung cấp kiến thức, 

kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo 

dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, tiếp tục tích cực vận 

động các nguồn lực, bố trí kinh phí để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, 

trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại các vùng có điều kiện khó khăn. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, 

thị xã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật 

cho phụ huynh học sinh, giáo viên và học sinh về bảo vệ trẻ em; các kỹ năng 

phòng chống dịch Covid-19; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng ngừa 

tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; phòng tránh các tai tệ nạn xã hội, bảo vệ 

trẻ em trước các ảnh hưởng trong thời đại công nghệ số. 
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- Phối hợp với Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bàn 

giao học sinh về gia đình, địa phương quản lý trong dịp hè, chuẩn bị cho trẻ em 

có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan, 

dã ngoại cho học sinh, trẻ em phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện tình hình 

thực tế của địa phương. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp dạy bơi, 

trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng, chống đuối nước cho 

trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống bạo 

lực gia đình, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn 

hóa, điểm vui chơi giải trí, cơ sở thể dục, thể thao, tham quan, danh lam, thắng 

cảnh phục vụ trẻ em trong dịp hè; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải 

trí, thể dục thể thao an toàn, lành mạnh và phù hợp với sự phát triển về thể lực, 

trí tuệ, tinh thần của trẻ em.  

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn 

chặn các dịch bệnh lây lan trong mùa hè, đặc biệt là phòng chống dịch Covid -19. 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý, phục hồi sức khỏe, chức 

năng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, ngạt nước. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

hệ thống thông tin đại chúng đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Trẻ em; các 

quyền của trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước trẻ em. Kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, 

phương tiện thông tin, truyền thông, an ninh mạng và các hoạt động có liên quan 

đến việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân về trật tự an 

toàn giao thông đường bộ, đường thủy, chú trọng phòng, chống tai nạn giao 

thông và đuối nước trẻ em, nhất là ở những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn 

giao thông, vùng có nhiều sông suối, ao hồ. 

7. Công an tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an các cấp triển khai 

các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực với trẻ em và trẻ 

em vi phạm pháp luật; triển khai chiến dịch phòng, chống tai nạn đuối nước và 

tai nạn giao thông cho trẻ em. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm quyền trẻ em, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực, 

xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

8. Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

theo thẩm quyền, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, địa phương trên cơ sở các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, ngày Quốc tế Thiếu nhi 

1/6; quan tâm, động viên đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu là con của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời 

tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên cho trẻ em nghèo, trẻ em có 
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hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương. Tỉnh Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn 

tổ chức các diễn đàn, các câu lạc bộ đội, nhóm của trẻ em, các chương trình, 

hoạt động do trẻ em khởi xướng để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ 

em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em 

thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid -19 và các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ; tổ chức tập huấn nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em. 

- Bố trí kinh phí và vận động xã hội để xây dựng các công trình dành cho 

trẻ em (điểm vui chơi giải trí, bể bơi...); tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà, động viên trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em; chú trọng công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các 

tổ chức, cá nhân vi phạm quyền trẻ em. Kiểm tra, rà soát những nơi không an 

toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; có biện pháp xử lý, khắc 

phục, loại bỏ các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn, tổn hại cho trẻ em, đảm bảo 

cho trẻ em sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. 

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã căn cứ các nội dung, nhiệm vụ trên xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

các hoạt động phù hợp, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2020 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/7/2020 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng  Quốc  Vinh 
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THÔNG ĐIỆP VÀ KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG THÁNG HÀNH ĐỘNG  

VÌ TRẺ EM NĂM 2020 
 

 1. Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em 

 2. Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình 

 3. Gia đình chung vui, đẩy lùi Covid 

 4. Roi vọt không làm nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng 

 5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động 

 6. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ 

và các thành viên gia đình 

 7. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy 

 8. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành 

vi xâm hại trẻ em 

 9. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em 

 10. Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại 

 11. Nói “Không” với xâm hại trẻ em 

 12. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em 
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