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Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số:149 /KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND Thành phố Lào
Cai về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2021. UBND xã Đồng Tuyển xây
dựng kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2021 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị,
đoàn thể, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc quản lý và thực
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà về bảo vệ chăm
sóc trẻ em.
2. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em, các chính sách, chương
trình về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; tăng
cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ
em.
3. Phát động phong trào toàn Đảng, toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Triển khai thực hiện các giải pháp trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; giảm thiểu
tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời vận động các tổ
chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cá nhân ủng hộ nguồn
lực xây dựng các công trình và tổ chức nhiều hoạt cho trẻ em.
4. Thực hiện “ Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt
là trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt được sống, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh, không bị bạo lực, xâm
hại và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong dịp hè.
- Tháng hành động vì trẻ em cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả sâu rộng,
tránh phô trương lãng phí, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.
II. Chủ đề và thông điệp 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.
- Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid.

- 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 lên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
- Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.
- 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.
- Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.
III. Thời gian, phạm vi triển khai thực hiện:
1. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến 30/6/2021
2. Phạm vi: Trên địa bàn xã Đồng Tuyển.
IV. Hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em:
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông
1.1. Tổ chức Phát động Tháng hành động vì trẻ em.
Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh , thành phố Lào Cai về biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid 19, Uỷ ban nhân dân xã phát động tháng hành động vì
trẻ em trên hệ thống loa phát thanh, mỗi ngày phát thanh 02 lần, thời điểm bắt đầu
01/6/2021 đến hết ngày 05/6/2021.
1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông
a) Tổ chức hoạt động truyền thông nói chuyện chuyên đề về phòng chống xâm
hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích.
- Đối tượng: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hộ gia đình.
- Số lượng: Một buổi, số người tham dự 250 người.
- Địa điểm: Nhà văn hoá xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai (xã được lựa chọn
làm mô hình phòng chống đuối nước cho trẻ em).
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 6 năm 2021.
b) Biên soạn, in ấn, phát tờ rơi tuyên truyền.
- Số lượng tờ rơi: 5.000 tờ.
- Hình thức: Loại tờ rơi cầm tay, 2 trang, in màu, có ảnh, chất liệu giấy
Couché định lượng 250g/m2, láng bóng mờ 1 mặt; kích thước 10 x 21cm.
- Đối tượng cấp phát: Học sinh và nhân dân.
- Nội dung: Thông điệp truyền thông trong tháng hành động.
c) Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh:
- Sản phẩm truyền thông (Video, Hình ảnh, Bài nói) về Chính sách, pháp luật
có liên quan đến trẻ em như Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ
em....; những kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống lao động trẻ em trái quy định, bảo
vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (của Bộ Lao
động - TBXH) và đường dây 18001136 (của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh) là dịch
vụ công tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục,
gia đình, cá nhân và trẻ em qua điện thoại miễn phí.
d) Tuyên truyền trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố về
Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em.
2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động vui chơi, giải
trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó vươn
lên trong học tập, rèn luyện; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị suy
dinh dưỡng nặng; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể
thao cho trẻ em trong “Tháng hành động vì trẻ em” và trong dịp hè, đặc biệt là dịp kỷ niệm
ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).
- Tổ chức có hiệu quả Ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, tiêm phòng đầy đủ
các loại Vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi, uống Vitamin A; hỗ trợ trẻ em bị suy dinh
dưỡng nặng.
3. Xây dựng Quỹ “Bảo trợ trẻ em”:
Vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí
cho Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2021 để tổ chức các hoạt động và các chương trình hỗ
trợ cho trẻ em trong “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2021 của xã Đồng Tuyển.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn hóa - Xã hội:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2021
- Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng treo băngzôn, panô, áp phích tại trụ sở
UBND xã để hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2021.
- Phối hợp với các ban ngành liên quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ thể thao, quản lý giáo dục trẻ em trong dịp hè.
- Tham mưu công tác tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, trẻ em tàn tật nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
- Đài phát thanh xã: Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về
nội dung, hình thức hoạt động trong "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2021.
- Rà soát thống kê cấp thẻ BHYTTE cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xã. Chỉ đạo phối hợp liên hành kiểm
tra, giám sát phát hiện trẻ em có nguy cơ hoặc bị tổn hại thể chất, tinh thần để xây
dựng kế hoạch can thiệp, hỗ trợ; báo cáo ngay về Uỷ ban nhân dân thành phố nếu có
trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại theo quy định.
- Tăng cường thu gom trẻ em lang thang, xin ăn; rà soát kịp thời giải quyết chế
độ, chính sách cho trẻ em.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên quản lý các hoạt động hè cho trẻ
em. Triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống
bạo lực, phòng chống đuối nước, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh cho trẻ
em.
- Báo cáo UBND thành phố Lào Cai kết quả thực hiện “ Tháng hành động vì trẻ em”
năm 2021 trên địa bàn xã Đồng Tuyển trước ngày 28/6/2021.
2. Các trường học:
- Căn cứ vào kế hoạch của Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố thực hiện tốt
quyền trẻ em theo Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và luật giáo dục.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng,
chống bạo lực, xâm hại cho học sinh.
- Chuẩn bị cho trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, giáo dục trẻ em kỹ năng
thực hiện quyền tham gia, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ xâm hại, bạo lực, tránh
các tệ nạn xã hội, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng tham gia giao thông an
toàn, sơ cứu người bị tai nạn thương tích...
- Phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, các thành viên ban chỉ đạo hè của xã tổ chức tốt
công tác bàn giao học sinh từ nhà trường về nghỉ hè tại khu dân cư, cử giáo viên tham gia
quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè ở các khu dân cư.
- Quản lý, giám sát việc tổ chức dạy và học thêm trong dịp hè.
- Tổ chức tổng kết, tuyên dương khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc
trong năm học 2020 - 2021.
3. Trạm y tế xã:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng, tiêm phòng
uốn ván, khám thai định kỳ cho các bà mẹ mang thai, tiêm chủng và cho trẻ em uống
Vitamin A đầy đủ.
- Làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em thuộc hộ
nghèo, triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, tăng cường các hoạt
động ngày phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, làm tốt công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và sốt vi rút ở trẻ em.
- Tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông tư vấn về phòng tránh tai
nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt trong thời gian các em học sinh nghỉ hè.
4. Công an xã:
- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt quan tâm đến đối
tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào các tệ nạn xã hội.
- Phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng trẻ em chưa ngoan, trẻ em làm trái pháp
luật, trẻ em trường giáo dưỡng trở về địa phương.

- Tích cực ngăn chặn tình trạng vi phạm quyền trẻ em; đẩy lùi các tệ nạn xã hội
làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em, có biện pháp nghiêm khắc với các tổ
chức, cá nhân vi phạm quyền trẻ em, nhất là đối tượng có hành vi ngược đãi, buôn
bán, xâm hại tình dục trẻ em.
5. Tài chính xã:
Tham mưu cho UBND xã kinh phí tổ chức hoạt động trong "Tháng hành động
vì trẻ em" năm 2021. Tham mưu kinh phí hỗ trợ mỗi thôn 200.000đ để tổ chức các
hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 . (Hoạt động tuyên truyền, băng zôn, khẩu
hiệu, tặng quà cho trẻ em . Kinh phí trích từ quỹ “ Bảo trợ trẻ em”).
6. Tư pháp xã:
Thực hiện tốt công tác khai sinh cho trẻ em; Tuyền truyền, vận động nhân dân
kịp thời đi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đảm bảo quyền của trẻ em theo Luật Bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.
7. Đề nghị Đoàn thanh niên xã:
- Phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý hoạt động hè của thanh thiếu
niên, nhi đồng trong dịp hè, đồng thời đôn đốc việc triển khai kế hoạch quản lý và tổ
chức các hoạt động sinh hoạt cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè tại các khu
dân cư.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo thu hút 100%
thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.
- Chỉ đạo các chi đoàn của thôn tổ chức ra quân rà soát những ao, hồ, suối, công
trình xây dựng, nơi nguy hiểm… để tham mưu, tổ chức cắm biển báo nhằm cảnh báo
cho trẻ em trên địa bàn.
8. Đề nghị Hội phụ nữ xã:
Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và
trẻ em trên địa bàn, kịp thời phát hiện vụ việc xâm hại trẻ em thông báo và phối hợp ,
Uỷ ban nhân dân xã can thiệp, hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tham
vấn các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chỉ đạo chi hội Phụ nữ thôn phối hợp chi đoàn thanh niên cùng nắm bắt tình
hình trẻ em dễ sảy ra hành vi tự sát để cùng gia đình có biện pháp can thiệp, hỗ trợ
kịp thời.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
chính sách pháp luật, tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ
em; tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời phát
hiện tố giác, lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em.

- Tổ chức các hoạt Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt
công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với các cuộc vận động “ Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “ Người lớn gương
mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “ Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng”, “ Đền ơn
đáp nghĩa”, “ Vòng tay bàn bè”…
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn
đồng thời tham gia vận động các nguồn lực nhằm giúp đỡ các gia đình và trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; đẩy manh công tác tuyên truyền, tư vấn,
tham vấn các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn như: Nói chuyện chuyên
đề, gặp mặt gia đình tiêu biểu, tổ chức hội thi đa dạng hóa các loại hình vui chơi, giải
trí để thu hút trẻ em tham gia, tăng cường các hoạt động quản lý trẻ em trong dịp hè
tại địa phương.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng Tháng hành
động vì trẻ em; xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.
10. Các thôn trên địa bàn xã:
- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, quản lý giáo
dục trẻ em trong dịp hè, đảm bảo 100% trẻ em được tham gia. Vận động các cháu
tham gia sinh hoạt hè tại các điểm sinh hoạt theo kế hoạch “Quản lý và tổ chức các
hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi năm 2021”. Phối hợp với tiểu ban sinh hoạt hè tổ
chức tốt khai mạc sinh hoạt hè và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong tổ tích cực ủng hộ quỹ “Bảo trợ trẻ
em” năm 2021.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì trẻ em" năm
2021. UBND xã Đồng Tuyển đề nghị các ban ngành, đoàn thể liên quan, các thôn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy -HĐND xã;
- Các ban ngành liên quan;
- Các trường học;
- Các thôn;
- Lưu: VT, VH.
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