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CHỈ THỊ
V/v chỉ đạo tổ chức Tháng Hành động Vì trẻ em (15/5 - 30/6) và
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2002

	Trong các năm qua, công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở tỉnh ta đã có những tiến bộ đáng kể. Một số ngành chuyên môn đã đi sâu chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề về trẻ em . Kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Bảo vệ Chăm sóc & Giáo dục trẻ em cho thấy, các quyền của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn. Công tác truyền thông vận động xã hội đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức, hành vi của các cấp lãnh đạo, các ngành, đòan thể, tổ chức xã hội, mọi người dân, gia đình và trẻ em trong thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc & giáo dục trẻ em. Trẻ em ngày càng được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề trẻ em vẫn còn nhiều bức xúc cần quan tâm giải quyết. Đó là tình trạng trẻ em bị xâm hại và trẻ em làm trái pháp luật đang diễn biến phức tạp với xu hướng chung là không giảm.
	Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 về Ngày Gia đình Việt Nam, thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em giai đọan 2001 - 2010 và tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2002 đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện chiến lược con người, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :
1. Các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức tốt Tháng hành động Vì trẻ em từ 15/5 đến 30/6/2002 với chủ đề  "Bảo vệ trẻ em" trên phạm vi tòan tỉnh. Tổ chức sâu rộng, có kết qủa Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2002) với chủ đề  trọng tâm "Vai trò của người cha với việc bảo vệ gia đình, bảo vệ trẻ em" . Giao Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn số 93/BVCSTE.T.Th ngày 14 / 3/ 2002 của Ủy ban Bào vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn họat động Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2002 .
2. Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em các cấp phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm đưa đường lối chính sách thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX vào cuộc sống , phổ biến quán triệt Chỉ thị 55-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đến từng chi bộ, từng đảng viên làm hạt nhân cho việc thực hiện các mục tiêu Vì trẻ em, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình, đặc biệt các gia đình nghèo, gia đình có con em rơi vào hòan cảnh đặc biệt.

3. Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em phối hợp các ngành , đoàn thể cùng cấp tổ chức những hoạt động : thăm hỏi tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí , phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, phẫu thuật mắt, các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ em vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tổ chức mittinh triển khai và cổ động Tháng hành động Vì trẻ em . Tổ chức hội thi " Tìm hiểu kiến thức Dân số -Gia đình - Trẻ em và AIDS " . 
 Giao sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2002.
Thường trực Ban vận động " Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn" ( Tỉnh Đoàn ) chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất công tác điều tra trẻ em đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và có những hoạt động thiết thực để giúp đở các đối tượng này.
4. Các ngành chức năng như Y tế , Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh - Xã hội, Văn hóa Thông tin , Công An, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ  ... nghiêm túc kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được của ngành qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em , để trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả hơn Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em trong thời gian tới .
5. Sở  Văn hóa Thông tin , Đài Phát thanh Truyền hình , Báo Vĩnh Long và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân ý nghĩa mục đích Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình , tuyên truyền Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em , Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em nhằm vận động các bậc phụ huynh và toàn xã hội chăm lo cho trẻ em bằng những hành  động thiết thực như xây dựng nâng cấp các công trình dành cho trẻ em, huy động các tổ chức, các cá nhân đóng góp kinh nghiệm, sáng kiến, đóng góp vật chất cho việc bảo vệ , chăm sóc trẻ em dựa trên nhu cầu cụ thể của từng địa phương , từng cộng đồng ,gia đình và đối tượng trẻ em.
6. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện , thị tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch tổ chức tốt "Tháng hành động Vì trẻ em " và  " Ngày Gia đình" trên địa bàn quản lý, xem đây làm một hành động thiết thực Vì trẻ em .
Trong quá trình thực hiện , nếu gặp khó khăn vướng mắc các ngành, các cấp phản ảnh về Uỷ ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo . Báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em về Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2002./.
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