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KẾ HOẠCH 
Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. UBND phường 

Tân Giang xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên 

địa bàn phường Tân Giang như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

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

gia đình và cộng đồng về các vấn đề về trẻ em; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ 

em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn 

thể và cộng đồng xã hội 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; thực hiện có hiệu quả 

chính sách, chương trình vận động xã hội nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ 

em bị mắc bệnh và tử vong do tai nạn, thương tích. 

- Các hoạt động trong Tháng hành động phải được triển khai trên phạm vi 

toàn phường; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được các tầng lớp nhân dân và 

toàn xã hội hưởng ứng. Tạo điều kiện để mọi trẻ em được tham gia các hoạt động 

vui chơi bổ ích tại địa phương trong kỳ nghỉ hè. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức để tuyên truyền 

sâu rộng trong toàn xã hội nội dung Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ 

đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”nhằm hướng tới 

mục đích toàn xã hội hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ 

chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; cùng hành 

động để tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh và 

phát triển bình đẳng. 



 

2. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung tháng 

hành động vì trẻ em; giải quyết kịp thời những tồn tại, bức xúc trong công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. 

3. Tiếp tục chỉ đạo 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; Nghị định 56/2017/NĐ-CP; Quyết định số 

06/2019/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định 

tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; 

đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn 

thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.  

4. Kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em, Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em; thu, quản lý 

và sử dụng Quỹ đúng quy định, có hiệu quả.  

5. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn 

hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; 

tổ chức các buổi sinh hoạt để trẻ em bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải 

quyết của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia 

của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.  

6. Hưởng ứng các hoạt động và Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 

2019 với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cán bộ Văn hóa - Xã hội phường: Giao đồng chí Điện Xuân Thành tham 

mưu tổ chức các hoạt động, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kế hoạch; tăng cường 

công tác tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em thông qua hệ thống loa truyền thanh của phường, qua băng rôn khẩu hiệu, 

tham mưu UBND phường tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em trước ngày 

06/6/2019, tham mưu kiện toàn Ban bảo vệ trẻ em, Ban chỉ đạo các hoạt động hè năm 

2019. 

2. Đoàn TNCS HCM phường:  

- Tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè, chỉ đạo các chi đoàn phối hợp với các tổ 

dân phố tổ chức cho các em học sinh sinh hoạt hè tại các tổ dân phố, tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.  

- Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, 

hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ 

năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an 

toàn. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng 

tự bảo vệ mình của trẻ em, tạo môi trường cho trẻ em thể hiện, nói lên tiếng nói của 

chính các em; tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, trang bị các kiến thức phòng, 

tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, 

phòng tránh tai nạn thương tích, tham gia giao thông an toàn.…; huy động đoàn 

viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống 

trong hộ gia đình nghèo. 



 

3. Các trường học trên địa bàn: Bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương 

cho đoàn thanh niên phường; mở của thư viện trường học để hỗ trợ học sinh đọc 

sách, sử dụng nhà đa chức năng, sân bóng đá để học sinh hoạt động thể dục, thể 

thao, vui chơi, tham gia các Câu lạc bộ thể thao, các câu lạc bộ rèn kỹ năng sống… 

4. Trạm y tế: Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan trong 

mùa hè, nhất là dịch sởi, tả, thủy đậu, tay chân miệng, sốt xuất huyết … cho trẻ em. 

5. Kế toán ngân sách: Tham mưu UBND phường trong công tác quản lý, sử 

dụng và tổ chức vận động thu quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019. 

6. Các tổ dân phố: 

- Tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là tầm 

quan trọng và ý nghĩa của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

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

các cháu thiếu niên và nhi đồng nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 và trong dịp hè 

- Tổ chức phát thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và 

rèn luyện năm học 2018 - 2019. 

- Tổ chức vận động thu Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 của 

UBND phường Tân Giang. Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các tổ chức, các tổ dân 

phố, các trường học và các cá nhận triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Lao động - TBXH; 

- T
2
 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; 

- Đoàn TNCS HCM phường; 

- VHXH; Y tế, KTNS; 

- 3 trường học; 

- Bí thư, tổ trưởng 11 tổ dân phố; 

- Lưu: VT, UBND. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: T/phần không nhận bản điện tử. 

+ Bản điện tử: Các thành phần còn lại. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quang Hiếu 

   



 

THÔNG ĐIỆP VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

                                  Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

            (Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-UBND của UBND phường Tân Giang) 

 

- Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; 

- Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; 

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; 

- Hãy gọi số 111 để bảo vệ trẻ em. 
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