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   UỶ BAN NHÂN DÂN	           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH VĨNH LONG                          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
      -------------------------                           ---------------------------------------
Số: 13 /2003/CT- UB                        TX.Vĩnh Long, ngày  8  tháng 5  năm 2003

         	                          
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM
(15/5 - 30/6) VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6).


	Trong các năm qua, công tác Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em ở tỉnh ta đã có những tiến bộ đáng kể; việc triển khai Chương trình hành động Vì trẻ em, Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em đã được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả trên từng lĩnh vực hoạt động. Một số ngành chuyên môn đã đi sâu chỉ đạo giải quyết cơ bản nhiều vấn đề về trẻ em. Công tác truyền thông vận động đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức của xã hội đối với vấn đề bảo vệ và chăm sóc 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 về 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 vẫn chưa giảm mà còn có khuynh hướng gia tăng.

	Để thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao trách nhiệm của gia đình đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, triển khai thực hiện chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001-2010 và tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện chiến lược con người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị: 

	1/ Các ngành, các địa phương trong tỉnh hàng năm tổ chức tốt "Tháng hành động Vì trẻ em từ 15/5 đến 30/6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Giao Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo từng chủ đề hàng năm do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam hướng dẫn.

	2/ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em các cấp phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nguyên tắc cơ bản mà Đại hội đồng Liên hiệp quốc đề ra là: quyền lợi tốt nhất của trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu, không phân biệt đối xử trẻ em trai và gái, đảm bảo sự sống còn và phát triển cho mọi trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và đạo đức, ưu tiên trẻ em sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

	3/ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức những hoạt động thiết thực: thăm hỏi và tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, phẫu thuật sứt môi - hở hàm ếch miễn phí, 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 "Liên hoan các gia đình văn hoá tiêu biểu".

	4/ Các ngành chức năng như: Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh & Xã hội, Văn hoá - 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 Chương trình hành động Vì trẻ em 1996 - 2000 và 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 chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010 và Luật Bảo vệ chăm sóc & Giáo dục trẻ em trong thời gian tới, ưu tiên giải quyết những bức xúc đang đặt ra cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của địa phương hiện nay.

	5/ Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Long và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích Tháng hành động Vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam, tuyên truyền Luật Bảo vệ chăm sóc & Giáo dục trẻ em, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em nhằm vận động các bậc phụ huynh và toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc 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 Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã 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 Việt Nam" trên địa bàn mình quản lý, xem đây là một hành động thiết thực Vì trẻ em.

	Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để 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 Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/6 hàng năm.
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