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KẾ HOẠCH 

  Tổ chức hoạt động tháng hành động vì Trẻ em năm 2020 

  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND TP.Hà 

Tĩnh về việc triển khai tháng hành động vì Trẻ em năm 2020; Để tháng hành động 

vì trẻ em năm 2020 đạt kết quả tốt UBND xã Thạch Hạ xây dựng kế hoạch thực 

hiện gồm các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm 

của các cấp, các ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm 

sóc Trẻ em. 

- Duy trì và đảm bảo việc thực thi các chính sách về lĩnh vực bảo vệ, chăm 

sóc Trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để Trẻ em 

được phát triển đầy đủ về thể lực, trí tuệ và phẩm chất. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm 

góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em mắc tử vong do tai nạn, thương tích; tạo môi 

trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

- Nâng cao trách nhiệm của gia đình và bản thân Trẻ em đối với việc thực hiện 

quyền và bổn phận của Trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, sự tự tin, tăng cường sự 

tham gia của Trẻ em vào các hoạt động của Trẻ em trong gia đình, nhà trường và 

xã hội. 

- Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, ba nhà trường tham gia các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

Để Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 đạt nhiều kết quả, phù hợp với tình 

hình diễn biến của dịch Covid -19 (không tổ chức Lễ phát động), UBND xã yêu 

cầu các nghành, đoàn thể, 11 thôn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức, đặc biệt thông qua 

đội ngũ báo cáo viên để tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội nội dung Tháng 

hành động để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;  

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020: “Chung tay bảo vệ trẻ em, 

phòng, chống xâm hại trẻ em”.  

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị 

định 56/2017/NĐ-CP; Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chương trình Bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020. 

3. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em. 

Triển khai kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, giải quyết những tồn tại 

bức xúc trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 
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4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức, tổ chức bàn giao 

học sinh về nghỉ hè và sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư vui, khỏe, bổ ích và an toàn, 

lành mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động về ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. 

5. Kiện toàn Hội đồng Qũy Bảo trợ trẻ em, Ban điều hành và nhóm công tác 

liên ngành bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong toàn xã. 

6. Tăng Cường các hoạt động nhằm chống tai nạn thương tích cho trẻ em, 

nhất là tai nạn đuối nước trong dịp hè; Các biện pháp ngăn chặn trẻ em lang thang, 

lao động sống trên địa bàn. 

7. Phát động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, thu, quản lý và sử dụng quỹ đúng 

quy định, có hiệu quả. Vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ 

bảo trợ chăm sóc trẻ em nhằm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

8. Tổ chức xây dựng các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết 

định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

III. Tổ chức thực hiện:  

- Ban bảo vệ trẻ em và Đoàn thanh niên có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo 

triểm khai Kế hoạch này. 

- Trung tâm y tế xã phối hợp với cộng tác viên y tế thôn bản ở các thôn hướng 

dẫn chuyên môn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh lây lan trong 

mùa hè, nhất là dịch sởi, tả, thủy đậu, tay, chân miệng, sốt xuất huyết,.... đồng thời 

tăng cường công tác khám chữa bệnh cho trẻ em. 

- Công chức Kế toán ngân sách tham mưu cấp kinh phí phục vụ ngày lễ phát 

động tháng hành động vì trẻ em. Kinh phí trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn. 

- Đoàn Thanh Niên làm nòng cốt xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, phối với nhà trường  làm lễ bàn giao đón 

học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè trên 

địa bàn dân cư, các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan văn nghệ, thể dục thể 

thao trong dịp hè đặc biệt là trong ngày 1/6. 

- Ban Công An phối hợp với văn hóa tuyên truyền về an toàn trong dịp hè 

nhất là an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy, các tệ 

nạn xã hội, giáo dục trẻ em chậm tiến. 

- Hội LHPN, Hội nông dân tổ chức các hoạt động phòng chống lạm dụng tình 

dục, ngược đãi trẻ em, ngăn ngừa trẻ em lang thang. 

- Các thôn tích cực thúc đẩy quỹ bảo trợ trẻ em để thăm hỏi, tặng quà động 

viên trẻ tàn tật, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học 

tập... 

- Hội khuyến học khuyến khích các em ôn tập Văn hóa trong dịp hè, tổng kết 

thành tích học tập năm 2019– 2020 khen thưởng động viên các em đạt thành tích 

cao trong học tập. 

- Ban văn hóa thông tin chủ trì các hoạt động, đài truyền thanh: Treo khẩu 

hiệu, viết bài, cập nhật thông tin thường xuyên các hoạt động vì trẻ em trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 

-  11 thôn: Ban công tác mặt trận 11 thôn rà soát lập danh sách trẻ em dưới 16 

tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo thứ tự ưu tiên trẻ em mồ côi cả cha và 
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mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em khuyết tật nặng, 

đặc biệt nặng; trẻ em sống trong hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố hoặc mẹ 

đau ốm nặng, thường xuyên, ...; Các thôn: Tân Học, Liên Nhật, Liên Thanh, Minh 

Tiến; Tân Lộc lựa chọn 3 cháu xếp theo thứ tự ưu tiên; các thôn còn lại mỗi thôn 

lựa chọn 4 cháu xếp theo thứ tự ưu tiên, danh sách lập ghi rõ họ và tên người nuôi 

dưỡng, họ và tên trẻ, năm sinh và ghi rõ hoàn cảnh của trẻ theo mẫu biểu gửi kèm, 

danh sách gửi về cán bộ chính sách trước ngày 28/5/2020. 

         Hoạt động tháng hành động vì trẻ em được phát động ngày 01/6/2020 đến hết 

ngày 30/6/2020 là tháng cao điểm trong hoạt động công tác Bảo vệ – Chăm sóc 

Giáodục trẻ em. Đề nghị các ban ngành, tổ chức đoàn thể, các thôn quán triệt tinh 

thần phối hợp nghiêm túc, thực hiện đạt kết quả cao. 

     

Nơi nhận: 

- Phòng LĐ-TBXH Thành phố; 

-Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND, UBND; MTTQ xã; 

- Các Ban ngành, đoàn thể xã; 

- 3 nhà trường; 

- 11 Thôn;  

- Lưu VP.VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Thế Kỷ 
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