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V/v chỉ đạo Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2016 

 

     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1495/UBND-VX ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc chỉ đạo Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 được diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 

30/6/2016, với chủ đề “ Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho 

trẻ em”. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo 

vệ trẻ em, thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho 

trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển, Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo: 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 

trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, 

với các hoạt động trọng tâm sau: 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và 

diễn đàn trẻ em năm 2016 trên địa bàn huyện. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính 

quyền, của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là 

phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục 

trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ 

mình, phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan lựa chọn trẻ 

em tham gia diễn đàn trẻ em do tỉnh tổ chức và trại hè liên tỉnh “Ước mơ hồng” tổ chức ở 

tỉnh Bạc Liêu. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2016.  

- Tổ chức trại hè, dã ngoại cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, thu hút sự tham gia tích 

cực, chủ động của trẻ em để các em có kỳ nghỉ hè an toàn và bổ ích. Phối hợp với các 

ngành có liên quan thực hiện “Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn”, 

tạo môi trường sống bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

 - Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ bảo trợ trẻ em 

các cấp để hỗ trợ quà, phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn thương tích.  

2. Đài Truyền thanh huyện: xây dựng chuyên mục tập trung tuyên truyền chủ 
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trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ 

em và thực hiện quyền trẻ em; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và 

trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, gia đình và xã hội về 

Tháng hành động vì trẻ em; tăng cường nội dung thông tin phục vụ nhu cầu văn hóa, văn 

nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Huyện đoàn tổ chức tốt trại hè, dã ngoại và các hoạt động vui chơi khác cho trẻ em. 

-  Tăng cường các hoạt động của thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, trung tâm văn 

hóa, điểm vui chơi, giải trí, sân vận động, di tích lịch sử phục vụ trẻ em trong dịp hè. Tổ 

chức các hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, an toàn, lành mạnh và phù 

hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em. Đồng thời, phối 

hợp UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra dịch vụ trò chơi 

trẻ em, kịp thời ngăn chặn trò chơi mang tính bạo lực, đồi trụy làm ảnh hưởng xấu đến trẻ 

em. 

- Treo khẩu hiệu, băng rôn cổ động tại các khu vực đông dân cư từ ngày 01/6 đến 

30/6/2016. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện 

quyền tham gia của trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh và giáo viên. 

- Chuẩn bị cho trẻ em kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; giáo dục trẻ em kỹ năng thực 

hiện quyền tham gia, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, tránh các tệ 

nạn xã hội, phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước và tai nạn 

giao thông; chỉ đạo xây dựng „Trường học an toàn”. 

5. Phòng Y tế: 

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh lây lan trong mùa 

hè, tăng cường công tác khám chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em suy 

dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV, 

trẻ em bị xâm hại tình dục. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng 

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

- Bảo đảm cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ việc phòng bệnh và 

chữa bệnh cho trẻ em trong mùa hè. 

6. Công an huyện: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an các cấp triển khai các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực với trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm về đảm bảo an 

toàn giao thông. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tự quản về an ninh 

trật tự, các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng nhằm đáp ứng tốt công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn và ứng cứu, xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn đối với trẻ em. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp 

luật; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định 
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pháp luật. 

 7. Huyện đoàn: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đội xây dựng kế hoạch hoạt động cho trẻ 

em sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, tạo môi trường cho trẻ em thể 

hiện tâm tư, nguyện vọng trong hoạt động Đoàn, Đội ở cơ sở. 

- Tổ chức sân chơi cho trẻ em tại các khu vực công cộng như: công viên, quảng 

trường, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa,… bảo đảm an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt 

động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bóc 

lột lao động, phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông. 

8. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương 

tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 vào ngày 01/6/2016 và thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; xây dựng và triển khai kế 

hoạch phòng chống tại nạn thương tích trẻ em năm 2016 tại địa phương đạt kết quả. 

 Trước ngày 04/7/2016, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động vì trẻ em về Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các ngành, 

UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: HU, TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT phụ trách Khối Văn xã; 

- Lãnh đạoVP.HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

Lê Văn Đôi 
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