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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Thực hiện Văn bản số 994/UBND-VX2 12/5/2021 của UBND tỉnh, Uỷ ban
nhân dân huyện Nghi Xuân xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ
em năm 2021 như sau:
I. M C Đ CH, YÊU CẦU
1. Thu h t sự quan tâm của các c p ủy, ch nh quy n, các ngành, gia đình
và x hội v
ngh a, t m quan tr ng và các m c ti u c n đạt đư c của c ng tác
chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác
động ti u cực đến trẻ em trong tình hình mới.
2. Thực hiện có hiệu quả các ch nh sách, chương trình; vận động x hội để
giảm khoảng cách v cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch v chăm sóc y tế, giáo
d c, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các dịch v ph c l i...Đảm bảo thực hiện tốt hơn
quy n trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Tạo đi u kiện để m i trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị
bạo lực, xâm hại; trẻ em bị tai nạn thương t ch, rơi vào tệ nạn x hội, vi phạm pháp
luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp nghỉ hè do thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo
d c, bảo vệ của gia đình, nhà trường và xã hội.
II. CHỦ ĐỀ
Chủ đ Tháng hành động vì trẻ em năm 2021: “Chung tay bảo đảm thực
hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Truyền thông, vận động xã hội
- Tổ chức tuy n truy n các chủ trương của Đảng, ch nh sách và pháp luật của
Nhà nước v c ng tác chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tập
trung tuy n truy n m c đ ch, ngh a, nội dung Tháng hành động vì trẻ em năm
2021 với chủ đ “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em
trong thiên tai, dịch bệnh”.
- Phối h p xây dựng các chuy n trang, chuy n m c, phóng sự, tin bài, đăng
tải các khẩu hiệu, th ng điệp v chủ đ của Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời tổ
chức các đ t truy n th ng tại cộng đồng v phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em;
phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ h c, bảo vệ trẻ em, th ng tin, tố cáo hành vi bạo
lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương t ch trẻ em; truy n th ng v
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.
- Mời các đồng ch l nh đạo các c p ủy Đảng, ch nh quy n, tổ chức ch nh trị
- x hội các c p thăm hỏi, tặng quà, tặng h c bổng cho trẻ em nghèo và trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động vi n, thăm hỏi kịp thời trẻ em và gia đình có trẻ
em gặp tai nạn rủi ro đột xu t tuy theo tình hình của từng địa phương.

2. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với
tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19
- Tổ chức tốt hoạt động Đội thiếu ni n ti n phong tr n địa bàn dân cư, các
mô hình, các câu lạc bộ quy n trẻ em. Giáo d c, hướng dẫn trẻ em các kiến thức,
kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn thương t ch
trẻ em. Hạn chế trẻ em sa vào các trò chơi mang t nh bạo lực, tệ nạn x hội; kh ng
sử d ng, kh ng chơi các trò chơi, đồ chơi phản văn hóa, bạo lực, khi u dâm, có
ch t độc hại và kh ng thân thiện với m i trường hoặc tham gia các v việc gây
m t trật tự nơi c ng cộng.
- Tạo đi u kiện để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đư c tham gia
các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truy n
th ng huyện tổ chức khai giảng hè và dạy các m n h c năng khiếu như: cờ vua, cờ
tướng, bơi lội, vẽ, đàn, hát, m a...thu h t đ ng đảo trẻ em tham gia.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Hướng dẫn triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em tr n
địa bàn toàn huyện; phối h p với Ban Tuy n giáo, các cơ quan tuy n truy n các
chủ trương của Đảng, ch nh sách và pháp luật của Nhà nước v chăm sóc, giáo d c
và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tuy n truy n các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.
- Phối h p với các phòng, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo cơ sở triển khai các
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; phối h p với Trung tâm Văn
hóa - Truy n th ng huyện xây dựng phóng sự, các chuy n trang, chuy n m c,
phóng sự, tin bài tuy n truy n Tháng hành động vì trẻ em.
- Huy động nguồn lực từ các nhà tài tr , các tổ chức, cá nhân để hỗ tr phẫu
thuật, chỉnh hình cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật; tổ chức thăm
hỏi, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng kết Tháng hành động vì trẻ em.
2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện liên quan: Theo chức năng,
nhiệm v của mình, chỉ đạo, lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng
hành động vì trẻ em năm 2021, c thể:
2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tuy n truy n, phổ biến, giáo d c trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng
chống bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động rơi vào tệ nạn x hội, phòng chống tai
nạn, thương t ch, đuối nước trẻ em; phát triển các m hình th c đẩy quy n tham
gia của trẻ em như diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ quy n trẻ em, các chương trình,
hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện để trẻ em đư c phát huy quy n tham
gia và gi p các em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình.
2.2. Phòng Y tế
- Chỉ đạo, hướng dẫn chuy n m n, kỹ thuật v phòng ngừa, ngăn chặn các
bệnh dịch lây lan trong mùa hè; nh t là dịch sởi, tả, thủy đậu, tay chân miệng, sốt
xu t huyết. Tổ chức các hoạt động truy n th ng nhằm cung c p các kiến thức và
kỹ năng nu i con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi.
- Tăng cường c ng tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm
đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của ch t độc hoá

h c, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tình d c, trẻ em nghiện ma tu ,
trẻ em bị tai nạn, thương t ch.
- Tổ chức các hoạt động tư v n, hỗ tr , can thiệp, chăm sóc các trường h p
trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải tr phù h p với lứa
tuổi và sự phát triển v thể lực, tr tuệ, tinh th n của trẻ em; Tăng cường c ng tác
kiểm tra các hoạt động phát hành các loại xu t bản phẩm cho trẻ em và hoạt động
th ng tin, truy n th ng li n quan đến việc chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em;
tăng cường nội dung th ng tin ph c v nhu c u văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải
tr cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.
- Xây dựng các phóng sự, chuy n trang, chuy n m c, tin, bài phản ánh kịp
thời các hoạt động trong Tháng hành động; tuy n truy n, vận động k u g i các
doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo tr trẻ em;
đồng thời đẩy mạnh phổ biến, tuy n truy n chủ trương của Đảng, ch nh sách, pháp
luật của Nhà nước v chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em và thực hiện quy n trẻ
em trong Tháng hành động vì trẻ em.
- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống th ng tin cơ sở đẩy mạnh phổ biến, tuy n
truy n các chủ trương của Đảng, ch nh sách và pháp luật của Nhà nước v chăm
sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em và thực hiện Quy n trẻ em.
2.4. Công an huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lư ng C ng an các c p thực hiện các biện pháp phòng
ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật;
- Chủ trì, phối h p với các cơ quan có li n quan xử l nghi m các hành vi vi
phạm quy n và l i ch của trẻ em theo quy định của pháp luật; kiểm tra các cơ sở
cung c p dịch v cho trẻ em, kịp thời phát hiện sai phạm và xử l .
2.5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Chỉ đạo các tổ chức thành vi n trong phạm vi, chức năng, nhiệm v của mình
tham gia thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em; phát động
và triển khai đến Ban c ng tác Mặt trận ở địa bàn dân cư phong trào “Toàn dân
chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em”. Th ng qua các m hình của các tổ chức
đoàn thể quản l ; t ch cực vận động nguồn lực x hội hỗ tr cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt.
2.6. Huyện đoàn
- Tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản l trẻ em v sinh hoạt hè tại x ,
thị tr n, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải tr giao lưu văn
hoá, văn nghệ cho trẻ em tại các khu vực c ng cộng; tổ chức các lớp dạy bơi, trang
bị các kỹ năng an toàn trong m i trường nước, an toàn khi tham gia giao th ng, kỹ
năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương t ch để trẻ em có kỳ nghỉ hè an
toàn, lành mạnh và bổ ch.
2.7. Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Tổ chức các buổi hội thảo, t a đàm, nói chuyện chuy n đ v phòng, chống
xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương t ch, đuối nước trẻ em; các
chuy n đ giáo d c bà mẹ nu i, dạy con tốt cho hội vi n; tổ chức các lớp nữ c ng,

gia chánh, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống cho trẻ em; phối h p tổ chức
tốt các hoạt động vui chơi bổ ch và lành mạnh cho trẻ nhân dịp Ngày Quốc tế
thiếu nhi 01/6, kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6;
- Phát động hội vi n tham gia các hoạt động gi p đỡ, chăm sóc trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt; vận động các doanh nghiệp, cá nhân gia đình nhận nu i dưỡng,
đỡ đ u trẻ em mồ c i, gi p đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2.8. Hội Nông dân
- Đẩy mạnh c ng tác tuy n truy n, giáo d c, vận động nh t là cung c p kiến
thức, kỹ năng quản l , giáo d c và bảo vệ trẻ em cho Hội vi n; tuyên truy n các
điển hình ti n tiến, các t m gương người tốt việc tốt, l n án các hành vi vi phạm
pháp luật, xâm hại, bạo lực, l i kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc
thực hiện các Quy n trẻ em;
- Phối h p tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo d c trẻ em trong
Tháng hành động vì trẻ em, ưu ti n trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.
3. Uỷ ban nhân dân các xã, trấn
- Căn cứ Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung trong Tháng hành động vì
trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 phù h p với tình hình địa phương; chỉ đạo các
ban, ngành, đoàn thể li n quan, các th n, xóm, tổ dân phố tổ chức triển khai các hoạt
động hưởng ứng; bố tr kinh ph từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai
thực hiện tổ chức tốt các hoạt động, đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt.
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối
nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng
ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa b o.
Căn cứ Kế hoạch này, y u c u các phòng, ban, ngành, đoàn thể c p huyện,
UBND các x , thị tr n chỉ đạo, triển khai thực hiện nghi m t c và báo cáo kết quả
(Theo mẫu gửi kèm) v UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và X hội
trước ngày 1/7/2021 để tổng h p báo cáo Sở Lao động - Thương binh và X hội,
UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể c p huyện;
- UBND các x , thị tr n;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Việt Hùng

NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU
Tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số: 71 /KH-UBND ngày
tháng năm 2021)
1. Chung tay bảo đảm thực hiện quy n trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thi n tai,
dịch bệnh.
2. Tạo đi u kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng th c ng bằng các
dịch v x hội cơ bản.
3. Thực hiện đ y đủ quy n trẻ em.
4. Tạo m i trường lành mạnh, thuận l i để trẻ em phát triển toàn diện.
5. Roi v t kh ng làm trẻ n n người, y u thương mạnh hơn lời quát mắng.
6. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
7. G i Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 th ng báo m i hành vi
xâm hại trẻ em.
8. Bảo vệ quy n của m i trẻ em tr n m i trường mạng.
9. H y cho trẻ em h c bơi, h c kỹ năng an toàn trong m i trường nước.
10. Đội mũ bảo hiểm cho con, tr n tình cha mẹ.

