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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, Thông tư số 28/2019/TT-LĐTBXH ngày
26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức
Tháng hành động vì trẻ em, Công văn hướng dẫn số 1191/LĐTBXH-TE ngày
19/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gia
đình và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng ngừa, hỗ trợ, can
thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh
cho trẻ em.
2. Quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa
hè an toàn, lành mạnh.
II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.
III. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022

1. Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm
hại, bạo lực trẻ em”
2. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông
- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.
- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.
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IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội
- Truyền thông trên các phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức, kỹ
năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố
giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em; đăng tải các
khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em; truyền thông về Tổng đài
điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông
báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em,
an sinh xã hội tại địa phương.
- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ nguồn lực cho
Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, tặng học
bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị trường học, các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong tháng hành động
- Trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình,
phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
- Phát triển các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như diễn đàn
trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình hoạt động do trẻ em khởi xướng
và thực hiện để trẻ em được phát huy quyền tham gia và giúp các em tự tin, thực
hiện tốt bổn phận của mình.
- Bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em: Triển khai lập danh
sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức
các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch,
tham quan, giao lưu với nội dung bổ ích, hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù
tại địa phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.
- Chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực,
xâm hại trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc
phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao
thông đối với trẻ em.
V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: ngân sách Nhà nước trong dự toán
ngân sách của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện
hành; các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan được triển khai trên địa
bàn tỉnh và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ
em năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

3

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các
đơn vị liên quan chỉ đạo các địa phương, đoàn thể tổ chức các hoạt động trong
tháng hành động đảm bảo an toàn, vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho trẻ em.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn, các sở, ban,
ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em.
- Xây dựng Kế hoạch và tham mưu mời Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND,
UBND tỉnh đi thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tổ chức truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng về kiến thức, kỹ năng
bảo vệ trẻ em; phòng tránh trẻ em bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, bị xâm hại,
bạo lực cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng quà, tặng
học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh; trẻ em bị
khuyết tật vận đông; trẻ em sứt môi - hở vòm miệng.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm
2022, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ
thống nhà trường, phụ huynh và học sinh về phòng tránh tai nạn thương tích,
phòng tránh đuối nước, phòng tránh xâm hại, bạo lực, ngược đãi trẻ em.
- Trang bị kiến thức, giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho các em học
sinh đang học trong các trường phổ thông để các em có khả năng tự bảo vệ, tránh
khỏi các nguy cơ bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, bị xâm hại, bạo lực và rơi
vào các tệ nạn xã hội.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non,
đặc biệt là các nhà trẻ tư thục để phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn
thương tích.
3. Sở Y tế
- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn chặn các
bệnh dịch lây lan trong mùa hè; tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em,
đặc biệt quan tâm đến trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học,
trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị xâm hại, bạo lực.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ
năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi; tổ chức
tốt ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, đảm bảo trẻ em trong độ tuổi được uống
vitamin A.
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- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trẻ,
trường mầm non, tiểu học có tổ chức ăn bán trú cho trẻ em.
4. Công an tỉnh
- Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại, bạo lực,
ngược đãi trẻ em, phòng ngừa trẻ em, người vị thành niên vi phạm pháp luật;
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa trẻ em vi phạm
pháp luật và chấp hành xong biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng trở về địa
phương.
- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong
công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến xâm hại, bạo lực, ngược
đãi trẻ em. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ
em theo quy định của pháp luật.
5. Sở Văn hóa và Thể thao
- Hướng dẫn việc tăng cường sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, rạp
chiếu phim, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở thể dục, thể thao... phục vụ trẻ em; tổ
chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao an toàn, lành mạnh
và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các
huyện, thành phố tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi
trường nước, kỹ năng cứu đuối cho trẻ em, nhằm hạn chế tối đa tình trạng trẻ em
bị đuối nước.
- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao dành cho trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
thuộc thẩm quyền của Sở để đảm bảo yêu cầu giáo dục, phù hợp với tâm lý, sinh
lý lứa tuổi và an toàn cho trẻ em.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin
cơ sở đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến
các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đưa tin các hoạt
động Tháng hành động vì trẻ em; hình ảnh tấm gương người tốt, việc tốt về công
tác trẻ em; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về trẻ em.
- Kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm thông tin, truyền thông dành
cho trẻ em và có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Có biện
pháp cảnh báo, phòng ngừa các website độc hại tác động xấu đến sự phát triển
nhân cách của trẻ em.
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7. Đề nghị Tỉnh đoàn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh
hoạt hè tại địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục
thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với
điều kiện, đặc thù tại địa phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch
Covid-19.
- Tích cực vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng các công trình phúc
lợi dành cho trẻ em và hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,
trẻ em dân tộc thiểu số.
8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
Vận động cán bộ, công nhân, viên chức tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết
thực cho trẻ em.
9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em, Nghị
định số 56/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Trẻ em, các chính sách hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn... về
kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, phối hợp với
các cơ quan có liên quan tổ chức cho trẻ em sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí và tham
gia các hoạt động xã hội thiết thực, an toàn.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em
năm 2022. Chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp, hoạt động phòng,
chống xâm hại, bạo lực; phòng, chống tại nạn thương tích, đuối nước trẻ em;
thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời
những nơi có nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật Trẻ em; Nghị định số 56/NĐ-CP
ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;
tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp
của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em
phòng, chống xâm hại, bạo lực; kỹ năng phòng tránh đuối nước trẻ em.
- Chỉ đạo chính quyền cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm
tra các cơ sở giáo dục mầm non, các nhà trẻ tư thục để phòng ngừa trẻ em bị bạo
lực, xâm hại, tai nạn thương tích...
- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tại địa phương; tổ chức thăm, tặng quà
cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dân tộc thiểu số.
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- Tổng kết, đánh giá Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; kịp thời biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng hành
động vì trẻ em.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Uỷ
ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Uỷ ban nhân
dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ được giao. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội) trước ngày 05/7/2022. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực
hiện, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP6,2,5,7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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