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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái
Bình về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện
Kiến Xương ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
trên địa bàn huyện với các nội dung như sau:
I. M C Đ CH Y U C U
1. Mục đích
- Tăng cư ng trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội và gia đình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc
trẻ em, nhất là bảo đảm th c hiện đ y đủ quyền trẻ em và xây d ng môi trư ng sống
an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các
nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
- Tạo đợt cao điểm nhằm đ y mạnh công tác truyền thông, v n động xã hội
chung tay góp sức bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo cơ hội để trẻ em được sống trong
môi trư ng an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện; tiếp t c đ y mạnh phong
trào toàn dân chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em; kêu gọi cộng đồng lên tiếng tố
cáo mọi hành vi vi phạm quyền trẻ em, nhất là bạo l c, xâm hại trẻ em.
2. Yêu cầu
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và
đảm bảo thiết th c đối với trẻ em, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
II. CHỦ ĐỀ THỜI GIAN PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2022: “
em,
.
2. Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
3. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn huyện.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Căn cứ điều kiện và tình hình th c tế của từng địa phương, tổ chức phát
động Tháng hành động vì trẻ em. Các nội dung phát động Tháng hành động vì trẻ
em bảo đảm thiết th c, tạo s ủng hộ và đồng thu n của xã hội đối với chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước và đóng góp nguồn l c th c hiện các chương trình
m c tiêu vì trẻ em.
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2. Tổ chức các hoạt động truyền thông
- Tăng cư ng các hoạt động tuyên truyền lu t pháp, chính sách, chương trình,
kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Nghị định số 56/2017/NĐ-C ngày 09/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của u t Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg
ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cư ng các giải pháp bảo đảm
th c hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cư ng các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch
số 119/KH-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh th c hiện Nghị quyết
số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp t c tăng cư ng hiệu
l c, hiệu quả việc th c hiện chính sách, pháp lu t về phòng, chống xâm hại trẻ em;
Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh th c hiện
Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số
107/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc th c hiện
Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp lu t
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế
hoạch số 129/KH-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng,
chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.
- T p trung tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống bạo l c xâm hại trẻ em”;
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo d c gia đình, cá nhân trong việc
chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp th i can
thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo l c, xâm hại.
- Đ y mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo d c nâng cao nh n thức và
trách nhiệm của toàn xã hội về công tác phòng, chống bạo l c, xâm hại trẻ em, tạo
môi trư ng sống lành mạnh cho trẻ em. Tổ chức chiến dịch truyền thông để tăng
cư ng nh n 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 l c trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ
em. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống
xâm hại, bạo l c trẻ em thông qua các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội, các
tài liệu tuyên truyền. Sử d ng các sản ph m, tài liệu truyền thông mẫu được đăng
tải trên website của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
(http://tongdai111.vn) và fanpage Truyền hình Vì Trẻ em VTV1.
- Tiếp t c tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111,
đư ng dây 1900599926 của Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh để
mọi ngư i liên hệ khi có nhu c u thông tin, thông báo tố giác tội phạm, tư vấn về
bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
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- Truyền thông, v n động nguồn l c hỗ trợ xây d ng Quỹ Bảo trợ trẻ em
huyện, c p nh t thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng và
các chế độ, chính sách đối với trẻ em nghèo.
3. Thông điệp và kh u hiệu truyền thông
- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.
- Roi vọt không làm trẻ nên ngư i, yêu thương mạnh hơn l i quát mắng.
- háp lu t nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo l c trẻ em.
- Kiên quyết phòng, chống bạo l c trẻ em trong gia đình.
- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo l c trẻ em.
- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo l c trẻ em.
- Số 111 - tiếp nh n thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.
4. Hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)
ãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã
hội; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi, các trư ng m m non còn nhiều khó
khăn trên địa bàn huyện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
5. Vận động nguồn lực
Đ y mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hoạt động của
Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhằm huy động thêm nguồn l c hỗ trợ th c hiện quyền
trẻ em, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, c n nghèo.
Cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chung tay vì trẻ em... v n động các
cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ nguồn l c hỗ trợ cho trẻ em như: Hỗ
trợ chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc y tế; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim b m sinh; hỗ trợ trang bị các bể
bơi di động tại trư ng học; hỗ trợ cơ sở v t chất, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ
em; kết nối và tổ chức cho các nhà tài trợ tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo
và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...
Tổ chức v n động và tiếp nh n Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện vào đợt cao điểm
nhân Tháng hành động vì trẻ em.
6. Hoạt động thúc đ y sự tham gia của trẻ em
- hối hợp tổ chức các hoạt động thúc đ y s tham gia của trẻ em như: di n
đàn, tọa đàm, để trẻ em được bày tỏ kiến, kiến nghị, nguyện vọng của mình vào
các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đồng th i lấy kiến của trẻ em trong quá trình
xây d ng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em.
- Tăng cư ng hướng dẫn trẻ em về th c hành quyền trẻ em, kỹ năng sống,
kỹ năng t bảo vệ, t lên tiếng, phòng, chống xâm hại, bạo l c, tai nạn thương tích
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và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và
phát triển của trẻ em.
- Tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do
trẻ em khởi xướng và th c hiện tại địa phương.
a chọn các hình thức tổ chức
hoạt động thúc đ y s tham gia của trẻ em phù hợp với điều kiện th c tế.
7. Triển khai hoạt động hè và hoạt động vui chơi giải trí văn hóa thể
thao cho trẻ em
- Xây d ng và tổ chức hoạt động hè cho trẻ em trên địa bàn huyện.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi an toàn, lành mạnh cho
trẻ em, phù hợp với th c tế và tình hình phòng, chống dịch bệnh.
- Tăng cư ng hoạt động các câu lạc bộ dành cho trẻ em; quan tâm trang bị
kỹ năng sống cho trẻ em.
8. Công tác kiểm tra giám sát
- Đ y mạnh công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị quản l
nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc
kiểm tra, giám sát việc th c hiện quyền của trẻ em, kịp th i phát hiện và xử l triệt
để các v việc vi phạm quyền trẻ em; phối hợp trong hỗ trợ, can thiệp, xử l các v
việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo l c trẻ em trong gia đình, bạo l c trong
trư ng học.
- Tăng cư ng công tác quản l nhà nước về tr t t , an toàn xã hội, chủ động
nắm tình hình, di n biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và có kế hoạch
phòng ngừa, ngăn chặn. Thư ng xuyên kiểm tra, rà soát những khu v c không an
toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em; việc sử d ng lao động trẻ
em và có biện pháp xử l kịp th i đảm bảo trẻ em được sống trong môi trư ng an
toàn, lành mạnh.
9. Chế độ áo cáo
Các ngành, địa phương, đơn vị gửi gửi Báo cáo kết quả triển khai Tháng
hành động Vì trẻ em về Ủy ban nhân dân huyện (qua hòng ao động - Thương
binh và Xã hội) trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thƣơng inh và Xã hội
- hối hợp với các ngành liên quan bám sát chủ đề Tháng hành động vì trẻ
em, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai th c hiện.
- Tổ chức v n động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn l c cho Quỹ
Bảo trợ trẻ em các cấp; Tham mưu Chương trình thăm, tặng quà của lãnh đạo
huyện cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06 với hình thức phù hợp.
- hối hợp với Đài phát thanh - truyền hình huyện, các cơ quan truyền thông
đại chúng tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp lu t của nhà
nước về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
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- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc th c hiện kế hoạch và báo cáo kết quả
triển khai Tháng hành động vì trẻ em.
2. Đề nghị Ủy an Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ
Hội Nông dân Hội Chữ thập đỏ Liên đoàn Lao động huyện
- Tích c c tuyên truyền, v n động các hội viên, đoàn viên của tổ chức tham
gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lên tiếng tố cáo mọi hành vi vi phạm
quyền trẻ em.
- Thư ng xuyên theo dõi, giám sát, phản biện xã hội trong việc th c hiện
công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo d c trẻ em tại địa phương; phát động phong trào
toàn dân tham gia chăm sóc, giáo d c và bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp
lu t, v n động mọi ngư i dân t giác phát hiện, ngăn chặn, tố giác những vấn đề
nóng về trẻ em như xâm hại, bạo l c trẻ em...
3. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
hát động phong trào đoàn viên, thanh niên tình nguyện chăm sóc và bảo vệ
trẻ em bằng các hoạt động thiết th c, tích c c tham gia các hoạt động tình nguyện
vì trẻ em tại địa phương; ủng hộ công sức, v t chất để trao tặng học bổng, xây mới,
sửa chữa các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
Tăng cư ng tổ chức hoạt động các câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em; tăng
cư ng tuyên truyền đư ng dây quốc gia bảo vệ trẻ em...
4. Các phòng, ban, ngành cơ quan liên quan
- Căn cứ chức năng, nhiệm v và các nội dung của kế hoạch này, tổ chức
hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em hoặc lồng ghép nội dung th c hiện Tháng
hành động vì trẻ em vào chương trình, kế hoạch hằng năm đảm bảo hiệu quả, thiết
th c. Đặc biệt, đ y mạnh tuyên truyền đư ng dây quốc gia bảo vệ trẻ em 111; tăng
cư ng tuyên truyền và th c hiện chính sách, pháp lu t về bảo vệ, chăm sóc, giáo
d c trẻ em; v n động cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành có hoạt động thiết
th c bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ủng hộ xây d ng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện
- Đ y mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về th c hiện quyền trẻ em, có biện
pháp ngăn chặn, xử l kịp th i các hành vi vi phạm quyền trẻ em nhất là hành vi
xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em.
- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban nhân dân huyện (qua
phòng ao động - TBXH) theo quy định.
5. Uỷ an nhân dân các xã thị trấn
- Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em với hình thức phù hợp với
tình hình th c tế tại địa phương, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng
hành động vì trẻ em năm 2022 tại địa phương
- Tăng cư ng tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn
đảm bảo phù hợp từng nhóm đối tượng; phân công tiếp nh n phản ánh của ngư i
dân và trẻ em về các vấn đề về trẻ em.
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- Rà soát nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo,
trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, trẻ em làng chài, ... để có kế hoạch hỗ trợ và
kêu gọi tài trợ, chăm sóc từ cộng đồng và các nhà hảo tâm khi c n thiết; tổ chức
hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Quốc thiếu nhi (1/6). Đồng th i rà
soát, l p danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai
nạn thương tích, trẻ em có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn ...
- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em theo
quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022, trong
quá trình triển khai th c hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị báo cáo về UBND huyện (qua phòng ao động - TBXH) để kịp th i
phối hợp giải quyết./.
Nơ
ậ :
- UBND tỉnh;
- Sở ao động - TBXH;

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Thư ng tr c Huyện ủy;
- ãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- ưu VT.

Phạm Việt Hùng

