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                 HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     BAN THƯỜNG VỤ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

              ----------------                                                   --------------------------- 

   Số: 193 /KH-BTV                        Quảng Trị, ngày 29 tháng 5 năm 2020 

 

 

     KẾ HOẠCH  

Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 

           

Thực hiện Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020, 

bám sát chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”, Ban Thường vụ Hội 

LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động với những nội dung như 

sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

          1. Mục đích: 

 Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, cha 

mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em 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 vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

 Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ 

việc bạo lực, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác 

hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. 

 Tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại trẻ em; hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tiếp cận các dịch vụ y 

tế, pháp lý đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là bị bạo lực, xâm hại, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt. 

 Quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. 

  2. Yêu cầu: 

 Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em cần được tổ chức 

nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả.  

Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ 

về ý nghĩa của Tháng hành động Vì trẻ em; huy động sự tham gia của cán bộ, hội 

viên phụ nữ trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực; trẻ em bị 

bạo hành, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, hỗ trợ 

kịp thời; mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em được phát hiện và đều được xử lý 

đúng pháp luật. 

          II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: 

 1. Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020: 

 “ Chung tay vì trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” 
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 2. Các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Chung tay vì trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. 

- Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình. 

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid.. 

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

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

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và 

các thành viên gia đình. 

Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy! 

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi 

xâm hại trẻ em. 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. 

- Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại 

- Nói “không” với xâm hại trẻ em. 

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

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Tổ chức hoạt động truyền thông 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động thúc đẩy vai trò của cha mẹ và 

gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần thực hiện tốt 

các quyền trẻ em từ góc độ gia đình, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, 

hội viên phụ nữ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em 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 vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Luật trẻ 

em 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 

của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công văn số 3493/LĐTBXH-TE, 

ngày 23/8/2018 của  Bộ Lao động – TB&XH về việc tăng cường công tác phối hợp 

liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 1123/UBQGTE, ngày 

21/3/2019 của Uỷ ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống đuối nước trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; 

Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ thông tin và Truyền thông 

quy định về tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội 

dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất 

bản phẩm. 

- Truyền thông, giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; phòng ngừa, 



3 

 

 

thông báo, tố cáo và tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc 

biệt là xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn. 

-  Tổ chức các diễn đàn, toạ đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dạy con 

tốt và thảo luận các giải pháp hỗ trợ cha mẹ thực hiện việc tốt bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ ngay từ trong môi trường gia đình; tổ chức các hoạt động giao lưu, 

biểu dương những gia đình làm tốt công tác nuôi, dạy con. 

- Tổ chức các hình thức sinh hoạt phù hợp tại cộng đồng, tạo điều kiện để trẻ 

em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp, an toàn tại địa phương. 

- Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 

111, đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em số 18001567 và fanpage: Vì trẻ em và bình 

đẳng giới Quảng Trị để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành 

vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ.  

2. Hỗ trợ, chăm sóc, vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em 

- Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ 

nguồn lực để xây dựng các công trình nhà mẫu giáo, khu vui chơi giải trí cho trẻ 

em nhất là trẻ em ở miền núi, dân tộc thiểu số. 

- Hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh 

hưởng bị tai nạn thương tích, bị xâm hại. 

- Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thăm hỏi, chăm sóc các trường hợp trẻ em 

là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt 

trẻ em bị xâm hại tình dục. 

- Thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

3. Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. 

Vận động cha mẹ học sinh tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, 

phường, thị trấn, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền địa phương 

(nếu có). Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi, giải 

trí, văn hoá, thể thao, du lịch, tham quan di tích, thắng cảnh đảm bảo an toàn, lành 

mạnh cho trẻ em tuỳ theo tình hình diễn biến dịch Covid -19. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai các hoạt động 

hưởng tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 

 - Tổ chức “Giao lưu sáng kiến truyền thông của các mô hình phòng chống 

xâm hại trẻ em năm 2020” 

 - Khởi công xây dựng 2 nhà mẫu giáo ở xã A Dơi và xã Hướng Tân, huyện 

Hướng Hóa nhằm tạo điều kiện cho các cháu vùng DTTS có nơi học tập, vui chơi. 

 - Chỉ đạo các nhóm “Cha mẹ có con dưới 3 tuổi (nhóm U3)” ở 2 huyện 

Hướng Hóa và ĐaKrông tổ chức sinh hoạt đảm bảo yêu cầu đề ra. 

 2. Cấp huyện, thị, thành phố và cơ sở 
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Hội LHPN các huyện, thi, thành phố, Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh, Hội 

phụ nữ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang bám sát tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị để triển khai các nội dung trên một cách phù hợp, hiệu quả, báo cáo 

kết quả về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (qua Ban KTGĐXH) trước ngày 

06/7/2020.  

 

Nơi nhận:  TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Hội LHPN các huyện, thị, TP;   
- Nữ công LĐLĐ tỉnh; 

- HPN các đơn vị thuộc LLVT; 

- Lưu VT.  
 

 

                                                                      Nguyễn Thị Quế Phượng 
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