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Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 c ủa Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Văn
bản số 1191/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì
trẻ em năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối hợp
giữa các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện các biện
pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là
trong gia đình.
- Quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa
hè an toàn, lành mạnh.
2. Yêu cầu
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Tháng
hành động vì trẻ em năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TTBLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng
thời lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và đảm bảo quy định
phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2022.
2. Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại,
bạo lực trẻ em”.
3. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông
- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.
- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.
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III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em
năm 2022 tại huyện Na Hang (dự kiến ngày 01/6/2022); triển khai các hoạt
động nhân Tháng hành động vì trẻ em: Xây dựng Kế hoạch vận động ủng hộ
Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình
thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng cụ thể.
- Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Tháng hành động vì
trẻ em năm 2022 với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực
tế; có hiệu quả thiết thực và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid19.
2. Tổ chức các hoạt động truyền thông
- Tổ chức chiến dịch truyền thông để tăng cường nhận 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 lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Truyền thông đồng
thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình,
cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ
em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em
trong gia đình; đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng
hành động vì trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
(số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ
em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương.
Sử dụng các sản phẩm, 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.
- Truyền thông, vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp,
cập nhật thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt ở địa phương trên các phương tin thông tin đại chúng.
3. Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh
- Bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; bàn giao, tiếp nhận,
quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa,
vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với
nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa phương và tuân thủ các
hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19.
- Chủ động thực hiện các giải pháp, hoạt động phòng, chống xâm hại, bạo
lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên rà soát,
kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ
em bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã.
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4. Thực hiện việc vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; ủng
hộ, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu,
vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị ủng hộ Quỹ Bảo trợ
trẻ em từ nguồn tiết kiệm chi của đơn vị, địa phương theo phân cấp; các nhà hảo
tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tùy theo khả năng tự nguyện ủng hộ
Quỹ Bảo trợ trẻ em với tinh thần tích cực nhất.
- Vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ
trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, học bổng và hỗ trợ
khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng các
công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.
5. Công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm
sóc trẻ em nói chung, quyền trẻ em nói riêng; chủ động nắm tình hình, diễn biến
về trẻ em để có biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đảm bảo trẻ em
được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi hoạt động hằng
năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý của Luật ngân sách
Nhà nước; huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp
vào thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt
động truyền thông, tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên
địa bàn toàn tỉnh; phối hợp tổ chức và hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ phát động
Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2022 tại huyện Na Hang.
- Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và tiếp nhận
ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm
2022 với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo
quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp, chỉ đạo thực hiện truyền thông, tuyên truyền Luật Trẻ em và
các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em cho
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh.
- Triển khai thực hiện các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, đặc
biệt là bàn giao, quản lý và giám sát trẻ em trong dịp hè để giảm tai nạn, thương
tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.
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3. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm
sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn
thương tích, đuối nước.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị truyền thông, hệ thống thông tin
cơ sở đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng;
chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý, ưu tiên
thời lượng phát sóng, đăng tin, bài viết về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kêu
gọi tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
- Kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin,
truyền thông dành cho trẻ em có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em bảo đảm hoạt động theo pháp luật.
5. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm
hại trẻ em; tăng cường trật tự, an toàn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định của pháp luật.
6. Các ngành thành viên Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung của Kế hoạch,
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nội dung thực hiện
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 vào chương trình, kế hoạch công tác của
đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh tuyên truyền chính
sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ
năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường vận động nguồn lực hỗ
trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thực hiện các mục tiêu trẻ em của tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quyền trẻ em, có biện pháp
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em nhất là hành vi xâm
hại, bạo lực trẻ em.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh
- Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các
ngành liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân
tích cực tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tuyên truyền, phát động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân trong tỉnh ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; hướng dẫn các tổ
chức thành viên trên địa bàn hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
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- Theo dõi giám sát, phản biện xã hội trong việc bảo vệ chăm sóc, giáo
dục trẻ em; phát động toàn dân tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo
vệ trẻ em theo quy định của pháp luật, vận động mọi người dân phát hiện,
ngăn chặn, tố giác những vấn đề nóng về trẻ em như bạo lực, xâm hại, tai
nạn thương tích.
* Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang
- Tổ chức tuyên truyền về Luật trẻ em và các văn bản, chính sách, pháp luật
của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em đến lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên.
- Tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn,
cộng đồng dân cư bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức
các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan,
giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa
phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19.
8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì
trẻ em năm 2022 bảo đảm hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện
thực tế của địa phương và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
- Bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực cho việc triển khai Tháng
hành động vì trẻ em tại địa phương thiết thực và hiệu quả; thăm hỏi, tặng quà
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc
biệt; xây dựng các công trình dành cho trẻ em (khu vui chơi giải trí, bể bơi,
nâng cấp trường, lớp học...), ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài, bức
xúc trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở địa phương.
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai
các biện pháp thực hiện hiệu quả và chịu trách nhiệm việc đảm bảo an toàn
trường học, chống bạo lực học đường, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối
nước cho học sinh; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em theo đúng quy định của
pháp luật.
* Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Ngoài việc thực hiện những nội
dung nêu trên; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ
chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2022 tại
huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả thiết thực, ý nghĩa.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ
chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị đảm bảo các quy định
phòng chống dịch COVID - 19; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, theo mẫu báo cáo quy định tại Thông tư
số 28/2019/TT-BLĐTBXH) trước ngày 05/7/2022.
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Yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển
khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét,
chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các ngành thành viên BĐH BVTE tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, THVX(Chiến).

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

Hoàng Việt Phương

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 52 /TTr-SLĐTBXH

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em
năm 2022
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em;
Thực hiện Văn bản số 1191/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Văn
bản số 1335/UBND-THVX ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham
mưu Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022;
Nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối
hợp giữa các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện các
biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất
là trong gia đình; quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có
một mùa hè an toàn, lành mạnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây
dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, xin ý
kiến tham gia góp ý của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố (Có danh sách các đơn vị tham gia ý kiến và dự thảo Kế hoạch gửi kèm).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo và đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì
trẻ em năm 2022 (có dự thảo Kế hoạch kèm theo).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT- XH (Minh)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hùng

