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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng, chính quyền, 

gia đình và cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được 

của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế 

những tác động tiêu cực đến trẻ em. 

- Tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong Sở đối với công tác bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em; triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo cho mọi 

trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; hạn chế tối đa trường hợp 

trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, ngược đãi, tai nạn thương tích, đuối nước. 

- Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn đều được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, có một mùa 

hè an toàn, lành mạnh, bổ ích không bị bạo lực và xâm hại; vận động xã hội góp 

sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng 

cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

2. Yêu cầu  

- Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 phải phù hợp 

với điều kiện của cơ quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tuân thủ các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và của tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho toàn 

thể các cá nhân trong Sở về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ 

việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi xâm phạm 

đến trẻ em. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Chủ đề, thời gian 

- Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, 

bạo lực trẻ em”.  

- Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.  

2. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình. 

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh mẽ hơn lời quát mắng. 

- Phát 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 mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi. 

3. Nội dung thực hiện 

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận nhận thức và trách nhiệm của toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở về bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn 

thương tích, bóc lột sức lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong 

dịp hè. Tiếp tục phổ biến sâu rộng về Luật trẻ em năm 2016 và các chủ trương, 

chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em. 

- Kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở 

tích cực tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, hưởng ứng Thư kêu gọi ủng 

hộ Quỹ trẻ em tỉnh Cao Bằng năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức gặp mặt tặng quà cho trẻ em là con em cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong Sở; tuyên dương, khen thưởng các em học sinh giỏi, 

học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập nhằm khích lệ sự cố gắng, nỗ 

lực của các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện các hoạt 

động trong Tháng hành động vì trẻ em theo kế hoạch. 
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- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội 

dung nằm trong Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 của Sở; 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng thời gian quy định.  

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội 

dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 của Sở. 

3. Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến 

học Sở 

Đề nghị Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến 

học Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại tham mưu giúp Chi uỷ, lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội 

dung có trong Kế hoạch, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em năm 2016, 

các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong Sở. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 của 

Sở Ngoại vụ, đề nghị các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc tổ 

chức, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐ,TB&XH;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đoàn Trọng Hùng 
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