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KẾ HOẠCH 
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

   

Thực hiện Công văn số 1802/UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Trên cơ 
sở Công văn số 484/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 06/5/2022 của Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em 
năm 2022; UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể có liên 

quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp 
thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình. 

- Quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè 
an toàn, lành mạnh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

2. Chủ đề: “ Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống  xâm 

hại, bạo lực trẻ em”. 

3. Thông điệp, khẩu hiệu:  

+ Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình. 

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

+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

+ Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình. 

+ Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

+ Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

+ Số 111- Tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi. 

4. Hoạt động truyền thông Tháng hành động  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật 
Trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan; thông điệp và các hoạt 
động của Tháng hành động năm 2022, các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối 

nước và tai nạn giao thông trẻ em trong dịp hè trên trang thông tin điện tử, đài 
truyền thanh; treo băng rôn, tuyên truyền nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, nhà trường, trẻ em về bảo 
vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 
111); của tỉnh (0257.3890000) và các chương trình, kế hoạch có liên quan. 
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- Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. 

- Tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia trẻ em như Diễn 
đàn trẻ em, Câu lạc bộ quyền tham gia trẻ em nhằm phát huy quyền tham gia trẻ 

em tự tin, tự thực hiện tốt bổn phận của mình. 

III. 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 tham mưu UBND huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2022; làm băng rôn, khẩu hiệu…, tuyên truyền thông điệp 

tháng hành động vì trẻ em treo tại các xã, thị trấn.  

- Thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng hành động 

vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. 

- Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đúng quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện: 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Tháng 
hành động vì trẻ em năm 2022 và các nội dung khác liên quan đến công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

   3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học trực 
thuộc triển khai thực hiện tốt “Mùa hè an toàn” trong việc bàn giao, quản lý, giám 

sát trẻ em trong dịp nghỉ hè để giảm thiểu tối đa về xâm hại, bạo lực đối với trẻ 
em; tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; 

đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức truyền thông bảo vệ trẻ em, kỹ 
năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong trường học. 

4. Phòng Tư pháp huyện: triển khai tốt việc hỗ trợ pháp lý cho gia đình có 
trẻ em bị xâm hại, bạo lực tránh trường hợp tạo điểm nóng dư luận xã hội.  

5. Công an huyện: tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

6. Huyện đoàn Tây Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện có 
liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hè và tổ chức cho trẻ em các hoạt động 

vui chơi giải trí lành mạnh;  

7. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các hội đoàn thể huyện có liên 
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội chung tay bảo vệ trẻ em; 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.  

8. UBND các xã, thị trấn  

- Xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em, phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương; bố trí thời lượng phát thanh về thông điệp 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

- Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, 
chống tai nạn thương tích trẻ em. 
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- Truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111), các 

địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ 
cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương. 

- Cân đối kinh phí để tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu 

nhi 01/6, ưu tiên cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em 
dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể 
thao cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa phương 

và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên 

địa bàn huyện Tây Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TB&XH;          
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);   
- Thường trực HĐND huyện;   
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;   
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT,LĐTBXH.                                                                                           

KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

   Phan Công Trinh 
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