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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Ia H’Drai, ngày     tháng 5  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1646/KH-BCĐ ngày 13/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai  xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 

(Tháng hành động), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực 

hiện Luật trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, công 

tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để 

giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo 

dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em 

giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt 

là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu  

Việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị  phải đảm bảo 

tính thiết thực và hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan 

tâm giúp đỡ bằng mọi hình thức kể cả vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, đảm bảo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. CHỦ ĐỀ,THỜI GIAN THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”. 

2. Thông điệp tuyên tuyền: Có thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền kèm 

theo Kế hoạch này. 

3. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội 
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1.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 

2020 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; mạng xã hội và truyền thông tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách 

hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 

trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền cho trẻ em và gia 

đình về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; ngăn ngừa giảm thiểu 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 hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao 

thông cho trẻ em. 

- In ấn băng rôn khẩu hiệu, đĩa CD tuyên truyền, xuất bản tờ rơi, tờ gấp 

tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em theo chủ đề Tháng hành động; đăng tải các 

khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông 

tại cộng đồng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; thông tin, tố cáo 

hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt 

là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em; tuyên truyền về Tổng đài 

điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em; hãy gọi miễn phí Tổng đài điện thoại quốc gia 

số 111 hoặc 02603.862991 - 02603.917381 tại tỉnh Kon Tum khi thấy trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại. 

* Cơ quan thực hiện: Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, các cơ 

quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện. 

1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền cho trẻ em và 

gia đình về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; ngăn ngừa giảm thiểu 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 hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao 

thông cho trẻ em. 

* Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương triển khai thực hiện. 

2 . Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

2.1 Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn tài chính để 

xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em, thăm hỏi tặng quà động viên giúp đỡ  

trẻ em nghèo, trẻ em là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em 

khó khăn vùng sâu, vùng xa; đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại; kết nối, tiếp nhận quà tặng từ Quỹ Bảo trợ tỉnh để tổ chức tặng quà, trao học 

bổng, sổ tiết kiệm cho, xe đạp, bảo hiểm cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

* Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện. 
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2.2. Chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em: Vận động các tổ 

chức cá nhân ủng hỗ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc 

thiếu số, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; khám, chữa bệnh 

miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, các bệnh hiểm nghèo, các bệnh về 

khuyết tật, dị tật vận động và các dạng bệnh khác; phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị ngành chức năng triển khai thực hiện 

* Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện. 

2.3. Tổ chức thăm tặng quà và giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật, mồ côi, trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em bị bệnh, bị thiên tai, tổ chức các hoạt động 

vui chơi, đặc biệt quan tâm đến trẻ em tại các xã khó khăn. 

* Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cấp huyện: Kinh phí thực hiện từ Chương trình sự nghiệp trẻ em năm 

2020 đã được Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội và nguồn kinh phí vận động từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện. 

2. Cấp xã: Chủ động cân đối nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân 

huyện giao năm 2020; vận động xã hội hóa và lồng ghép từ các nguồn kinh phí các 

chương trình, dự án có liên quan để triển khai thực hiện.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã triển khai thực hiện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động.  

- Đôn đốc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động 

nhân Tháng hành động. 

2. Các Phòng, ban, ngành 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động phối hợp với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện. 

- Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp dành cho trẻ 

em nhân Tháng hành độngvà Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) tại cơ quan, đơn vị. 

- Ưu tiên nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động vì trẻ em của đơn vị; trao 

thưởng và học bổng cho trẻ em vượt khó; có kế hoạch trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn trong cơ quan đơn vị; quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 

đơn vị xã đỡ đầu kết nghĩa theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.  

3. Ủy ban nhân dân các xã 

Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành 

động tại địa phương, Trong đó lưu ý: 
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- Lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù, điều kiện 

của địa phương; đảm bảo chuyển tải được nội dung theo chủ đề, tổ chức hoạt động 

vì trẻ em trong các mô hình và hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em 

thực hiện quyền tham gia, có kiến nghị, sáng kiến đề xuất các giải pháp về các 

quyền tham gia của trẻ em. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội 

viên của tổ chức mình tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; dành sự 

quan tâm, hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm 

nghèo, trẻ em bị xâm hại, trẻ em tai nạn thương tích…tại cộng đồng nhân Ngày 

Quốc tế thiếu nhi (01/6).  
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứngTháng hành động 

vì trẻ em năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, căn cứ nhiệm vụ được giao đề 

nghị các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết 

quả  thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội) trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở LĐ, TB và XH (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có tên tại mục V;  

- Lưu: VT - LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 
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THÔNG ĐIỆP VÀ KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020 

___________________ 

 

1- Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. 

2. Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình. 

3. Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid -19. 

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

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

6. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và 

các thành viên gia đình. 

7. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy. 

8. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. 

9. Trẻ em học cách bảo vệ mình khỏi bị xâm hại. 

10. Nói “không” với xâm hại trẻ em. 

11. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em. 

12. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo hành vi xâm 

hại trẻ em. 

13. Hãy gọi hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em tỉnh Kon Tum 02603.862 991 hoặc 

2603.917 381 khi thấy trẻ em bị bạo lực, xâm hại./. 
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