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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1019/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các 

chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc cho trẻ 

em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

- Tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; 

Tăng cường huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và cá 

nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để cùng chung tay cải thiện môi trường an toàn, 

lành mạnh và phát triển toàn diện. 

2. Yêu cầu 

Bám sát chủ đề, nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo 

dục trẻ em và thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; các hoạt động 

được tổ chức thiết thực, phù hợp, hiệu quả và đảm bảo quy định phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 được phát động với chủ đề: 

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

dịch bệnh”. 

2. Thời gian: Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 30/6/2021. 

3. Nội dung tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong 

thiên tai dịch bệnh”; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia 
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đình các cá nhân trong việc thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và phòng, 

chống dịch Covid-19 cho trẻ em. 

- Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết số 121/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 

07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia 

vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 và các chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Truyền thông, tập huấn, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ 

em, cán bộ làm công tác trẻ em về các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng 

sống, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, 

đặc biệt là kỹ năng bảo vệ quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.  

- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, phối hợp, kết nối với Tổng 

đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số111) (trực 24/24); phím số 1900571208 

của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí 

khi có nhu cầu; tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại và 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.   

- Truyền thông, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các 

cấp; Cập nhật, thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em 

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

- Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm và 

lên án các hành vi, vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại, bóc lột đối với trẻ em.  

4. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

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

dịch bệnh. 

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

dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. 

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

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

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

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành vi 

xâm hại trẻ em. 
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- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 

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

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho 

các cơ quan báo chí.  

- Tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng 

văn hóa và thông tin triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đài truyền 

thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục 

trẻ em. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã 

tiếp sóng, phát sóng đầy đủ các chương trình tuyên truyền trên của Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hà Nam, đài truyền thanh cấp huyện. 

- Tham mưu tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 

- Tham mưu cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, 

tổ chức xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc 

giáo dục trẻ em theo quy định. 

b) Thanh tra sở 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động 

kinh doanh xuất bản phẩm liên quan đến trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý các 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. 

c) Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

Đăng tin, bài tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em  

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 

d) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Viết, thu thập tin, bài tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh Hà Nam. 

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Tuyên truyền các nội dung tại điểm 3, 4 mục II của kế hoạch. 

- Căn cứ đặc trưng của từng loại hình báo chí triển khai tuyên truyền bằng 
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nhiều hình thức khác nhau và phù hợp. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên Cổng 

Thông tin điện tử của cơ quan. 

- Chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin tham mưu với UBND cấp huyện xây 

dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đài truyền 

thanh cấp huyện tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nam, xây dựng chương trình tuyên truyền về công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương. 

- Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã 

tiếp sóng đầy đủ các chương trình, nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền 

thanh cấp huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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