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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động  

quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, 

giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục 

thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021 trên địa bàn huyện Hải Hà với các nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia và 

quyền bảo vệ trẻ em; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức đảm bảo cuộc 

sống an toàn, lành mạnh cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em 

về bảo vệ trẻ em, các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn 

thương tích trẻ em. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, 

doanh nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được 

hưởng đầy đủ quyền cơ bản. 

- Thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ em, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, 

hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống xâm hại trẻ 

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

2. Yêu cầu 

Bám sát chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em và hoạt 

động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè năm 2021; tổ chức 

triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 theo hướng dẫn tại Thông tư số 

28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; các hoạt động phải được tổ chức, triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến 

các thôn, khu, tổ chức, đơn vị trong toàn huyện và đảm bảo quy định phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

- Chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong 

thiên tai, dịch bệnh”. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021. 
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2. Hoạt động hè 

- Chủ đề: “Hè vui an toàn, học ngàn điều hay” 

- Thời gian: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 15/8/2021. 

III. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 

1. Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, 

dịch bệnh. 

2. Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các 

dịch vụ xã hội cơ bản. 

3. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. 

4. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. 

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

6. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. 

7. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đường dây tư vấn 

miễn phí của huyện 18001769 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.  

8. Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 

9. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

10. Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tháng hành động vì trẻ em 

1.1. Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý 

giáo dục thanh thiếu niên, học sinh hè năm 2021 từ ngày 25/5/2021 đến ngày 

01/6/2021 với các nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực, đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid 19. 

1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, 

ngành, cơ quan, đơn vị, trường học về chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em như: Luật trẻ em; các quy định xử lý hành vi vi phạm 

quyền trẻ em; chính sách hỗ trợ thực hiện các quyền của trẻ em, chính sách hỗ trợ 

trẻ em của huyện tại Nghị quyết số 309/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; các mục tiêu Chương trình hành động vì trẻ em, các kế hoạch 

về bảo vệ trẻ em... thông qua hình thức hội nghị, hội thảo. 

- Tuyên truyền cho trẻ em, cha mẹ và người dân về Luật trẻ em, các chính 

sách dành cho trẻ em của Trung ương, của Tỉnh về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 

vui chơi giải trí, bảo trợ xã hội; kiến thức bảo vệ an toàn cho trẻ em, phòng chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn khi 

tham gia mạng xã hội, phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong 

cộng đồng cho trẻ em, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111), Tổng đài tư vấn 

miễn phí của tỉnh (18001769), các Trung tâm, cơ sở tư vấn, trợ giúp trẻ em…; 

tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ đề, các hoạt động, công trình, sáng kiến liên 

quan đến trẻ em, cá nhân, tập thể tiêu biểu vì trẻ em. Hình thức tổ chức đa dạng, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng như: thông qua các loại hình văn hóa truyền 
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thống, văn hóa quần chúng, sinh hoạt cộng đồng và qua mạng xã hội; tổ chức thi 

tìm hiểu, sân khấu hóa, giao lưu giữa các mô hình, các câu lạc bộ; trực tiếp tại 

cộng đồng; treo băng zôn khẩu hiệu, thông điệp, áp phích, baner nơi tập trung đông 

dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị; các ấn phẩm truyền thông, tờ rơi, phóng sự, video 

clip, phát thanh, tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin 

điện tử tại cơ quan, đơn vị và địa phương.  

           - Tổ chức tư vấn nhóm cho người nuôi dưỡng trẻ trong trường hợp có trẻ em 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và nhóm trẻ em có hoàn cảnh, có vấn đề khó 

khăn; các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích đối với trẻ em cho người nuôi 

dưỡng trẻ và trẻ em. 

1.3. Hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6: tổ chức các hoạt động thăm, 

tặng quà cho trẻ em trong đó ưu tiên quan tâm đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai, dịch bệnh; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt; trẻ em bệnh nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổ chức ngày vi chất 

dinh dưỡng, cân đo và tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và tiêm chủng 

phòng bệnh, dịch cho trẻ em. 

1.4. Hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em: tổ chức hội nghị, hội thảo, 

chương trình tọa đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ của trẻ em về các vấn đề liên quan 

đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em. 

Đồng thời phát huy quyền tham gia của trẻ em; lựa chọn các hình thức tổ chức cho 

phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên các hình thức như các kênh truyền thông báo 

chí, mạng xã hội... 

1.5. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch và 

tham quan di tích, thắng cảnh bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tuyên 

dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, học 

sinh nghèo vượt khó.  

1.6. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em, tập trung kiểm 

tra việc thực hiện các quy định về an toàn bảo vệ trẻ em. Rà soát trên địa bàn, trong 

gia đình, trường học, khu chung cư, nhà cao tầng, cơ sở trợ giúp trẻ em, 

Điểm/Trung tâm vui chơi/Nhà văn hóa, nhất là những khu vực sông, suối, công 

trình đang hoặc đã thi công xong chưa hoàn lại mặt bằng... để phát hiện các yếu tố 

mất an toàn, nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đồng thời có biện pháp khắc phục, 

loại bỏ nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. Xử lý nghiêm các đơn vị, 

cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra mất an toàn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính 

mạng của trẻ em. 

2. Hoạt động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè 

2.1. Triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với tuyên truyền các 

ngày lễ lớn của đất nước đặc biệt dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước (05/6/1911 - 05/6/2021); 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021). 
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2.2. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như: hội thi 

tuyên truyền viên măng non về Luật trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ 

em… 

2.3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội cho đội ngũ giáo viên 

Tổng phụ trách, Bí thư, Ban chấp hành Đoàn trường. 

2.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai 

nạn thương tích, phòng chống xâm hại, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, 

lành mạnh; kỹ năng phòng vệ, kỹ năng sơ cấp cứu, giáo dục giới tính, sức khoẻ 

sinh sản cho thanh thiếu niên; kỹ năng hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động tập thể 

cho thanh thiếu nhi thông qua các mô hình “học h  quân đội”, “trại h  kỹ năng”, 

“trải nghiệm quân ngũ” trong dịp hè; triển khai xây dựng các mô hình bể bơi 

thông minh phục vụ công tác dạy bơi, cứu đuối miễn phí cho thanh thiếu nhi tại 

các địa phương trong toàn huyện. 

2.5. Rà soát thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND 19/7/2013 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa 

bàn huyện Hải Hà; nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức tuyên truyền pháp luật 

về an toàn giao thông; tuyên truyền phòng chống ma túy.  

2.6. Duy trì các hoạt động tổ chức sinh hoạt thường xuyên định kỳ gắn với 

chủ đề sinh hoạt từng tháng, từng tuần và phù hợp với độ tuổi trẻ em. Phát huy vai 

trò của các thành viên ban chỉ đạo hoạt động hè cấp xã và cơ sở, nhất là cấp thôn, 

khu; tập trung tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại các thôn, khu, chú trọng giáo 

dục kiến thức kỹ năng về an toàn cho thanh thiếu nhi. Vận động nguồn xã hội hóa 

xây dựng thiết chế vui chơi giải trí tại các điểm trường, khu văn hóa thể thao, nhà 

văn hóa thôn, khu phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Bổ sung cơ sở vật chất, tạo 

điều kiện bố trí sân chơi cho trẻ em, đầu tư cho các Nhà văn hoá thiếu nhi, Trung 

tâm vui chơi trẻ em, nhà văn hóa thôn, khu, khe, bản nhằm tăng cường sự tham gia 

tích cực của trẻ em. 

2.7. Đẩy mạnh phong trào học tin học, ngoại ngữ thông qua các mô hình câu 

lạc bộ tin học, ngoại ngữ, nhóm sở thích môn ngoại ngữ, các lớp dạy tin học, ngoại 

ngữ miễn phí, chiếu phim nước ngoài (có phụ đề tiếng Việt) miễn phí tại các điểm 

công cộng và trong các buổi sinh hoạt hè…; tổ chức các hội thi Tin học trẻ và 

Hùng biện bằng ngoại ngữ “tự hào kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” 

năm 2021; thi hát các bài hát nước ngoài trong các buổi sinh hoạt hè, các cuộc thi 

tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới, sách điện tử giới thiệu về truyền thống, 

lịch sử, văn hóa, phong cảnh quê hương đất nước… qua đó, tạo cơ hội để thanh 

thiếu nhi rèn luyện, thực hành, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới về phương pháp 

học tập và sử dụng ngoại ngữ, tin học hiệu quả. 

2.8. Tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc “vì đàn em”, “ngôi nhà 

khăn quàng đỏ”, ủng hộ “quỹ 1.000 đồng thắp sáng ước mơ”; tổ chức các đợt 

thăm, tặng quà, động viên các trẻ em nghèo, nhận đỡ đầu thường xuyên chăm sóc, 

hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, 

đền ơn đáp nghĩa: giúp đỡ, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công 
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với cách mạng, tham gia chỉnh trang các công trình ghi ơn liệt sỹ, đồng loạt tổ 

chức hoạt động “thắp nến tri ân” tại các đài tưởng niệm…  

2.9. Tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, sinh viên 

tình nguyện dạy các lớp năng khiếu; huy động lực lượng giáo viên là đoàn viên 

thanh niên tổ chức các hoạt động ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn, vận động trẻ bỏ học đến trường, tổ chức động viên, quyên 

góp các sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập tặng lại cho những học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn… để các em chuẩn bị bước vào năm học mới.  

2.10. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì trẻ em: tổ 

chức hoạt động về nguồn giáo dục cho các em lòng biết ơn những người có công 

với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ; các hoạt động 

chăm sóc, thăm hỏi, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen 

thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, học sinh nghèo 

vượt khó; các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em địa bàn xã 

biên giới, vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị các điều kiện 

và tổ chức hoạt động, sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục năng khiếu, kỹ năng 

cho trẻ em trong dịp hè.  

2.11. Bàn giao, tiếp nhận, khai mạc hoạt động hè đảm bảo vui tươi, hiệu quả. 

Kiểm tra công tác triển khai đầu hè, kết quả quản lý thanh thiếu nhi, học sinh trong 

hè, tổng kết các hoạt động. Rà soát, đánh giá, phân loại các đối tượng thanh thiếu 

nhi học sinh tham gia sinh hoạt hè, chuẩn bị tốt cho công tác bàn giao học sinh về 

trường. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì tổ chức các nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em; chủ 

trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức phát động 

Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi, học 

sinh hè năm 2021. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tập huấn trong Tháng hành 

động vì trẻ em; tham mưu, tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nhân ngày 

Quốc tế thiếu nhi. 

- Tăng cường kết nối các nhà tài trợ để hỗ trợ cho trẻ em cần sự trợ giúp. 

- Chủ trì kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện Tháng 

hành động vì trẻ em của các phòng, ban, đơn vị. 

-  Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

theo quy định. 

2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý giáo dục thanh, 

thiếu nhi, học sinh trong dịp hè năm 2021; phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và các 

hoạt động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021; tổng kết các 

hoạt động hè. 
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- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hoạt động hè và công tác đánh giá, bàn 

giao học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư cho Ban chỉ đạo cấp huyện. Đăng 

ký đảm nhận tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi trong dịp hè tại các nhà văn 

hóa thôn, khu; tập hợp đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên 

về nghỉ hè tham gia quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu 

nhi học sinh. 

- Chủ trì phối hợp tổ chức các lớp “học kỳ quân đội”, “trại hè kỹ năng”, “trải 

nghiệm quân ngũ” đảm bảo hiệu quả, an toàn, thiết thực, đúng quy định. 

- Chủ trì kiểm tra các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi trong dịp 

hè tại các xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu 

nhi trong dịp hè năm 2021. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt 

động quản lý thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè. 

- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về bảo vệ trẻ em (phòng chống xâm 

hại, tai nạn thương tích...) cho học sinh trước khi nghỉ hè; chỉ đạo các trường học 

tạo điều kiện về sân chơi, bãi tập, thực hiện mô hình "sân trường - sân chơi hè cho 

trẻ em" để trẻ em cư trú trên địa bàn có điều kiện sinh hoạt, vui chơi giải trí lành 

mạnh trong dịp hè. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện tuyên truyền, vận động phụ 

huynh cho con em mình tham gia các lớp “học kỳ quân đội”, “trại hè kỹ năng”, 

“trải nghiệm quân ngũ” lớp năng khiếu hè, đặc biệt là các lớp học bơi; cử giáo viên 

Tổng phụ trách, giáo viên là người địa phương trong độ tuổi đoàn viên tham gia 

quản lý học sinh trong hè trên địa bàn dân cư, có đánh giá việc tham gia của giáo 

viên và học sinh sau dịp hè. 

4. Phòng Y tế 

- Tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng “Ngày vi chất dinh dưỡng”, hoạt động 

phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan cho trẻ em. Triển khai thực hiện tốt 

công tác tiêm chủng, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bảo đảm việc cung 

cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ việc phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ 

em, điều kiện và chất lượng phòng bệnh, khám bệnh, phát hiện bệnh, chữa bệnh, 

cấp cứu và vận chuyển cấp cứu phục vụ tốt cho đối tượng trẻ em. 

- Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em ở các xã khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa; các hoạt động truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức về 

phòng chống bệnh dịch có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, các kiến thức 

và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. 

- Kiểm tra về an toàn thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đặc biệt 

là các khu cách ly có trẻ em, các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở kinh doanh thuốc chữa 

bệnh có cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho trẻ em và xử lý nghiêm minh các 

hành vi vi phạm. 

5. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
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Tăng thời lượng tin, bài, phóng sự về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời xây 

dựng chuyên trang, chuyên mục "vì trẻ em"; phản ánh, biểu dương mô hình điển 

hình tiên tiến, lên án những tập thể, cá nhân vi phạm quyền trẻ em. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất 

bản, các dịch vụ Internet, thông tin trên Internet dành cho trẻ em và liên quan đến 

trẻ em; xử lý nghiêm những hành vi, các xuất bản, các ấn phẩm, sản phẩm thông 

tin dành cho trẻ em có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực.  

- Phát huy hiệu quả thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, 

điểm vui chơi dành cho trẻ em, các bể bơi; tổ chức các lớp năng khiếu hè, các lớp 

dạy bơi cho trẻ em để hạn chế việc trẻ em dành nhiều thời gian tiếp cận với mạng 

Internet.  

 - Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho trẻ 

em tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; các cơ sở hoạt động thể thao dưới 

nước đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; đề xuất xử lý nghiêm 

cá nhân hoặc tổ chức có hành vi bạo lực đối với trẻ em trong gia đình. 

7. Phòng Tư pháp  

Phối hợp với các phòng, ban thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em; thực hiện trợ 

giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại hoặc 

cha mẹ, người giám hộ của trẻ, ưu tiên ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. 

8. Công an huyện 

- Chỉ đạo cơ quan điều tra bảo đảm việc thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em, các vụ có dấu hiệu tội phạm phải 

được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật; giải quyết nhanh chóng và 

kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em. 

- Có biện pháp tập trung phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thanh thiếu 

nhi và các hành vi dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu nhi, học sinh tham gia vào các hoạt 

động tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là sử dụng chất gây nghiện và vi phạm an 

toàn giao thông.  

9. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo để 

quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục đạo đức và 

hướng thiện cho Thanh thiếu niên, các lớp đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu 

niên do các tổ chức tôn giáo thực hiện trên địa bàn huyện; phối hợp với các ban, 

ngành liên quan hướng dẫn, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (nếu có). 

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện  

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, cấp Hội, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia 

công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn; tham gia giám sát, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em và các nguy cơ 

gây mất an toàn cho trẻ em, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng để giải 

quyết. 
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11. Hội Bảo trợ người Tàn tật và trẻ mồ côi huyện 

Thực hiện công tác vận động đối với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm 

để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ưu tiên trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi 

có hoàn cảnh khó khăn. 

12. Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện  

Thực hiện tốt các nội dung Tháng hành động vì trẻ em trong cơ quan, đơn 

vị; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm lo cho con của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tham gia các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong 

cộng đồng. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ tình hình thực tế, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè, 

xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt 

động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021 tại địa phương; tăng 

cường tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn đảm bảo theo 

quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương và diễn biến thực 

tế của dịch Covid-19; chỉ đạo việc bàn giao và xác nhận hoạt động của thanh thiếu 

nhi trong dịp hè giữa nhà trường và địa phương. 

- Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức thăm, 

tặng quà cho trẻ em nhân dịp ngày Quốc tế Tết thiếu nhi 1/6, quan tâm tới đối 

tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai; 

ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động tích cực vì trẻ em. 

- Bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các 

hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi trên địa 

bàn. Đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện cho trẻ em về sinh hoạt tại khu dân cư 

an toàn, bổ ích. Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn cùng tham gia, tổ chức các hoạt động vì trẻ em, hỗ trợ các điều kiện cơ sở 

vật chất (nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập, bể bơi...). 

- Rà soát các quy định và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ 

em tại gia đình, cộng đồng, trường học, các công trình xây dựng, khu chung cư, 

nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí, hồ bơi... Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc thiếu trách nhiệm để xảy 

ra thương tích và tử vong cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở tôn 

giáo có các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, khóa tu mùa hè và các hoạt động 

khác dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Các phòng, ban, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi kế hoạch triển khai của đơn vị, địa phương 

về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/5/2021 để theo dõi và 

phối hợp; báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/7/2021, báo cáo hoạt động 
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quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè 2021 về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Quảng Ninh 

- Sở Lao động TB&XH; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh 

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;         (báo cáo) 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- UB MTTQ Huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội 

Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Nông dân; TT Truyền thông 

huyện; Hội Bảo trợ người Tàn tật và trẻ mồ côi 

huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị: Lao động TBXH, Giáo 

dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Tư pháp; 

Y tế; Công an; Trung tâm Truyền thông và Văn 

hóa; Tổ chức - Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Phi Trường 
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