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KẾ HOAC̣H 

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH, ngày 20 tháng 4 năm 2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng 

kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em; tăng cường huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và 

cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để cùng chung tay cải thiện môi trường an 

toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. 

- Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, 

vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành 

mạnh, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. 

- Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo 

viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 theo nội dung kế 

hoạch này và hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 

12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng 

hành động vì trẻ em. Đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và 

đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.  

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Chủ đề: “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em 

trong thiên tai, dịch bệnh”. 

 2. Thời gian thực hiện: Từ mùng 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 

6 năm 2021. 

3. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn huyện Tràng Định. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực 

hiện các quy định của Luật trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em và các 

văn bản của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Nghị quyết số 

121/2020/QH14, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường 
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hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ 

em; Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; 

Thông tư số 14/2020/LĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc 

thay thế cho trẻ em; Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 

2021 và các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang triển khai 

thực hiện. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận 

thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện đầy đủ, quyền 

lợi và các chính sách đối với trẻ em nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ 

em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, 

xây dựng bản tin, bài viết trên loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện… 

- Tuyên truyền vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em 

trên địa bàn huyện, cập nhật thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ trẻ 

em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương trên các thông 

tin đại chúng và các chế độ, chính sách đối với trẻ em nghèo. 

- Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2021 “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em 

trong thiên tai, dịch bệnh”; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em và 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho trẻ em.  

 - Cung cấp các ấn phẩm, tài liệu về các kiến thức, hướng dẫn người dân, 

đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em về 

các nguy cơ khi thiên tai xảy ra và cách phòng ngừa, ứng phó cần thiết, hướng 

dẫn liên quan đến các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, 

chế độ dinh dưỡng bảo vệ trẻ em, phòng tránh dịch bệnh. 

2. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền  
- Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên 

tai, dịch bệnh. 

- Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng 

các dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. 

- Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. 

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

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

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành 

vi xâm hại trẻ em. 

- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

- Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ. 
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3. Hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em 

Triển khai thực hiện các khuyến nghị, kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn 

trẻ em cấp huyện, cấp xã năm 2020, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, tổ chức chương trình tọa đàm… cùng 

chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch 

bệnh, hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trong phòng, chống 

ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động thúc 

đẩy sự tham gia của trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Kiểm tra, giám sát những nơi không an toàn 

nguy cơ hay xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích và có biện pháp xử 

lý khắc phục kịp thời đảm bảo cho trẻ em có được cuộc sống trong môi trường 

an toàn, lành mạnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển 

khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong kế hoạch.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch 

bệnh trên địa bàn theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện cụ thể tại 

địa phương; thực hiện các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp 

thời trong bối cảnh đại dịch COVID -19 luôn có nguy cơ bùng phát. 

- Theo dõi, giám sát, đánh giá tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực 

trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh và trẻ em vi phạm pháp luật cho 

học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. 

- Tổ chức tốt việc bàn giao quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, thị trấn; 

tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia các lớp học bơi và các lớp đào tạo 

kỹ năng sống. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, thân 

thiện và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, điểm trông giữ trẻ tư nhân. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn. 

- Thực hiện lồng ghép với các chương trình hội nghị tập huấn, họp giao 

ban, họp khu dân cư, thôn, khu phố ... để tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em, chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, 

dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó để bảo vệ 

trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 luôn có nguy cơ bùng phát. 

- Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp và xử lý nghiêm các các vụ vi phạm 

quyền trẻ em. 
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- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra 

tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp 

chủ động phòng ngừa; thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại, 

tai nạn thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. 

 - Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 

2021 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc) trước ngày 10 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

(Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 theo Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư  số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo kế hoạch này). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn 

huyện Tràng Định năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát 

sinh vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc), điện thoại 02053.883.065 để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến chỉ đạo./.    

                                                                    
 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: Lao đôṇg, Thương binh, Xã hôị - Dân 

tôc̣; Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Ngọ Quang Khải 
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Phụ lục 

(Kèm theo Thông tư số  28 /2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai 

2. Phát động Tháng hành động vì trẻ em 

3. Nội dung hoạt động đã triển khai 

4. Kinh phí tổ chức 

a) Ngân sách nhà nước 

b) Ngân sách vận động 

(Bảng tổng hợp số liệu kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm 

2. Những khó khăn, tồn tại 

3. Kiến nghị, đề xuất 
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ 

TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021 
(Kèm theo báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em) 

1. Tổ chức phát động, kinh phí và công trình dành cho trẻ em 

Tổ chức phát động 

Tháng hành động vì trẻ 

em 

Công trình dành cho trẻ 

em 

Kinh phí cho Tháng 

hành động vì trẻ em 

Số điểm phát 

động 

Số trẻ em 

tham dự 

Số công 

trình xây 

mới 

Số công 

trình nâng 

cấp 

Ngân 

sách nhà 

nước 

Vận động 

            

2. Hoạt động hỗ trợ trẻ em 

Tặng quà Cấp học bổng Khám bệnh, chữa bệnh 

miễn phí cho trẻ em 

Số lượng 

trẻ em 

Kinh phí Số lượng 

trẻ em 

Kinh phí Số lượng trẻ 

em 

Kinh phí 

            

3. Hoạt động có sự tham gia của trẻ em và vui chơi giải trí 

Các hoạt động có sự tham gia của trẻ em 

(Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 

câu lạc bộ, đội, nhóm, tham vấn, thăm 

dò, lấy ý kiến trẻ em,...) 

Các hoạt động vui chơi, giải trí 

(hội thi, cắm trại, thể thao, du 

lịch, tham quan) 

Số lượng hoạt 

động 

Số lượng trẻ em tham 

gia 

Số lượng hoạt 

động 

Số lượng trẻ em 

tham gia 
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