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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 

 
 

 Căn cứ Văn bản số 281/SLĐTBXH-XH ngày 08/3/2022 của Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tiếp tục tăng cường, đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao hiệu quả 

các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng về công tác trẻ em, tạo môi trường 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tham gia thực hiện các chương trình, 

mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  

 2. Yêu cầu 

 Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, có trọng 

tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền phải sát thực, phù hợp; các hình thức 

tuyên truyền đa dạng, phong phú, chú trọng tuyên truyền tại các buổi họp chợ, 

các buổi sinh hoạt, hội họp thôn, bản và trên các phương tiện truyền thông, 

mạng xã hội. Duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động vui chơi, giải 

trí phù hợp, tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ em.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

 1. Công tác tuyên truyền 

 1.1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến: Luật Trẻ em, Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật trẻ em, quảng bá rộng rãi Tổng đài 111. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 

05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; các Chỉ thị, Quyết 

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 54 -KH/TU ngày 

05/02/2013 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 

05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Các Kế hoạch của 

Free Hand
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Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/11/2018 triển 

khai kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/6/2019 triển khai Đề án 

“Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại 

gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế 

hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tậ tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế 

hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/9/2019 triển khai thực hiện Đề án vận động 

nguồn lực xã hội hỗ trợ  trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2019 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 

39/KH-UBND ngày 14/4/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, trình 

tự đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 02/4/2021 triển khai thực hiện 

Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22/4/2021 về triển khai 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/9/2021 về việc 

triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái 

quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 25/10/2021 triển khai 

thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 1.2. Hình thức tuyên truyền 

 Thông qua hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội chiếu bóng lưu 

động, hệ thống thiết chế văn hoá, tủ sách cơ sở, trạm truyền thanh cơ sở và hoạt 

động sinh hoạt, hội họp của thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và các tổ chức 

đoàn thể ở cơ sở... 

 2. Tổ chức các hoạt động cho trẻ em 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục thể 

thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, Tết nguyên 

đán,... 

 - Tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em vào dịp hè: Bơi lội, võ thuật, hội 

họa, bóng đá, âm nhạc, múa,... 

 - Ủng hộ, tặng quà cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Tết 

thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở 

 1.1. Phòng Quản lý văn hoá và gia đình 

 Chủ trì, phối hợp đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nội dung nêu tại 

phần II, Kế hoạch này của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hoá 

và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành 

phố; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 1.2. Văn Phòng Sở  

Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức , 

người lao động của đơn vị thực hiện việc ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nhân 

"Tháng hành động vì trẻ em". Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức 

các hoạt động vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công 

chức trong cơ quan, tạo không khí vui tươi, bổ ích và động viên các em phấn 

đấu học tập và sáng tạo nhân ngày Tết thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu.  

 1.3. Thanh tra Sở          

 Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động 

văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, xử lý kịp thời vi 

phạm pháp luật về kinh doanh các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, ảnh 

hưởng xấu đến nhân cách của trẻ em. 

 1.4. Trung tâm Văn hoá tỉnh        

Chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động biên tập, xây dựng các chương trình 

thông tin tuyên truyền các nội dung được nêu tại phần II Kế hoạch này; tổ chức 

tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình biểu diễn văn nghệ. Hướng dẫn 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố tổ chức các lớp 

năng khiếu cho trẻ em trong dịp hè; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung 

thu, Tết Nguyên đán... 

 1.5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng     

 - Chủ động khai thác phim thời sự, phim về thiếu nhi, chiếu phim phục vụ 

trẻ em các dân tộc trên địa bàn tỉnh.   

 - Tổ chức tuyên truyền trước các buổi chiếu phim về chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em.  

 1.6. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh  

  Xây dựng kế hoạch biểu diễn phục vụ trẻ em nhân Tháng hành động vì 

trẻ em, ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. 
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1.7. Thư viện tỉnh 

Tổ chức trưng bày, giới thiệu cho bạn đọc tìm hiểu chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác  bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em; trưng bày các loại sách, báo, tạp chí có nội dung về trẻ em tại 

Thư viện tỉnh. Tạo điều kiện để trẻ em đến và tham gia các hoạt động tại Thư 

viện và các hoạt động thư viện lưu động tại các huyện, thành phố. 

1.8. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh  

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu về kỹ thuật đá bóng, bóng 

bàn, cầu lông, cờ vua, pencaksilat, vovinam (võ Việt đạo), bơi lội... cho các em 

thiếu niên, nhi đồng, cao điểm là trong dịp hè, thu hút các em học sinh, thanh, 

thiếu niên và nhi đồng tham gia. 

1.9. Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

Tổ chức mở cửa đón, phục vụ trẻ em đến tham quan, học tập tại Bảo tàng 

tỉnh. Làm tốt công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ tận tình, chu đáo cho đoàn 

khách tham quan là trẻ em đến tham quan tại các khu di tích lịch sử, văn hóa và 

danh lam thắng cảnh; vui chơi giải trí tại Quảng trường và trên địa bàn tỉnh. 

2. Các phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố 

 - Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với  các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

Phong trào "Toàn dân đàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các xã đẩy mạnh 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại cơ sở, trọng tâm 

là hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký, xây dựng và bình xét các danh hiệu "Gia 

đình văn hoá", "Thôn, bản, tổ dân phố văn hoá", trong đó chú trọng tiêu chí về 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đưa tiêu chí xã, phường, phù hợp với trẻ em 

là một trong những tiêu chí đánh giá, công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới", 

"Phường đạt chuẩn văn minh đô thị".   

 - Chỉ đạo cán bộ phụ trách nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố, các câu lạc 

bộ gia đình văn hoá, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, tổ chức các buổi 

sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

 3. Các trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo đội tuyên truyền lưu động dàn dựng chương trình tuyên truyền 

đơn, chương trình tổng hợp (tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui) tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng các nội dung được nêu tại Mục 1, Phần II, Kế hoạch này.  

 - Biên tập các tin, bài tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ 

huyện đến cơ sở các nội dung về công tác trẻ em. 

 - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu về kỹ thuật đá bóng, cầu 

lông, cờ vua, pencaksilat, vovinam (võ Việt đạo), bơi lội, âm nhạc, múa, hội 

họa... cao điểm là trong dịp hè cho các em thiếu niên, nhi đồng.  
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 - Tổ chức trưng bày sách, báo tạp chí về trẻ em tại thư viện huyện, 

thành phố phục vụ độc giả là trẻ em. 

 Đề nghị các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo 

định kỳ: 6 tháng (trước ngày 18/5/2022) và 1 năm (trước ngày 15/11/2022) để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị SN trực thuộc Sở; 
- Thanh tra, VP Sở;                                    (t/h) 
- Pác phòng VHTT, trung tâm VHTT&TT 
  huyện, thành phố;  
- Lưu: VT, QLVHGĐ (Thùy). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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