
  

UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRỰC NINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

    Số:      /KH- UBND 

 
Trực Ninh, ngày     tháng 5 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 36 /KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; UBND 

huyện Trực Ninh xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2020, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tuyên tryền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em trong 

việc thực hiện Luật trẻ em. 

2. Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã 

hội để giảm khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch 

và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em. Bảo đảm thực hiện tốt quyền trẻ em, 

đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em thiết 

thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình diễn biến của dịch Covid-19. 

Huy động toàn hệ thống chính trị tham gia bảo vệ trẻ em. xử lý nghiêm 

những hành vi vi phạm xâm hại, bạo lực trẻ em. 

II. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020:"Chung tay vì trẻ 

em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt" 

III. Các nội dung hoạt động  

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 

2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” 

bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng 

chống dịch Covid-19. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành, đoàn thể và xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, 

giúp giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, tệ nạn xã hội, vi phạm 

pháp luật trong dịp nghỉ hè. 

 3. Vận động nguồn lực: Vận động xã hội ủng hộ các hoạt động của 

Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em; tổ chức tặng quà, trao học 

bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... 

 

 

 



 IV. Tổ chức thực hiện 
 

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

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hoạt 

động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. 

- Cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền, dựng cụm pa nô ở khu trung 

tâm huyện, treo băng zôn dọc các trục đường để tuyên truyền. 

- Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để UBND huyện phát động toàn dân 

tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà cho 

trẻ em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. 

- Tham mưu cho Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ kinh phí cho một số 

trường mầm non để mua đồ dùng phục vụ học tập, vui chơi cho trẻ em. 

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2020 trước ngày 05/7/2020. 

2. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin & thể thao: 

    Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề 

“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; luật Trẻ em; Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Trẻ em, Nghị định 

của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, 

phòng chống bạo lực học đường, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,  

 3. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

    - Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ 

em; về  kỹ năng phòng ngừa, xử trí các vụ việc  bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc 

biệt là xâm hại tình dục trẻ em và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích 

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

   - Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức bàn giao học sinh 

về địa bàn cơ sở để sinh hoạt hè. 

 4. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện: 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

mùa hè, công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ suy 

dinh dưỡng, trẻ khuyết tật, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ bị xâm hại 

tình dục, bạo lực, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị tai nạn thương tích. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tốt “Ngày vi chất 

dinh dưỡng cho trẻ em” và Chương trình tiêm phòng cho trẻ em, đảm bảo trẻ 

em được tiêm đủ các loại vacxin, đúng độ tuổi.  

5. Phòng  Tư pháp: 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ, 



chăm sóc và giáo dục trẻ em, các nhóm quyền của trẻ em đặc biệt là nhóm 

quyền được bảo vệ của trẻ em. 

6. Công an huyện: 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chương 

trình phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

- Chỉ đạo các lực lượng thuộc ngành phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời 

các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành, buôn bán trẻ em; bảo vệ trẻ em là nạn 

nhân trong quá trình tố tụng. 

7. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: 

Chỉ đạo đoàn viên và Đoàn thanh niên xã, thị trấn, Hội đồng đội các cấp 

đẩy mạnh công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng; chủ động hướng dẫn nội 

dung hoạt động hè; tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền 

thống, lịch sử đất nước, quê hương, tổ chức các hoạt động thực hiện quyền 

tham gia của trẻ em, tọa đàm về quyền và bổn phận của trẻ, phòng chống bạo 

lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, giáo dục kỹ năng cho 

trẻ em trên địa bàn dân cư; phát động đoàn viên, thanh niên tham gia các đội 

tình nguyện bảo vệ chăm sóc trẻ em các xã, thị trấn, hỗ trợ các nguồn lực, 

giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trở lại 

trường.  

8. Các ban, ngành thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình: 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia, hưởng ứng 

các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em; ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em của 

huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em, các hoạt động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em lồng ghép trong 

các hoạt động chuyên môn, hội nghị, hội thảo. 

9. UBND xã, thị trấn: 
 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2020 với chủ đề : “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ 

em” phù hợp với tình hình diễn biến của dịch covid-19 ; thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19. 

 Hướng dẫn trẻ em phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối 

nước đặc biệt trong dịp hè. 

 Tổ chức thực hiện ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện.  

       * Thời gian thực hiện: 
 

- Công tác tuyên truyền: Tập trung cao điểm đến ngày 30/6/2020. 

- Phát động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của huyện từ ngày 01/6/2020 đến 

ngày 30/6/2020.  

- Tổ chức thăm, tặng quà các trường mầm non, các cháu học sinh nghèo 



có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoàn thành trước ngày 01/6/2020. 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 là thời gian cao điểm của phong 

trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. UBND huyện 

yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động - TB&XH) trước ngày 30/6/2020./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Sở Lao động- TB&XH;                

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;                                   

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Đại Thắng 
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