
 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020  

của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện  

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 

 

Căn cứ Công căn số 1307/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 01/7/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 121/2020/NQ-QH14 của Quốc hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công 

đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em 

đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, cụ thể: 

- Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ ngày 25/8/2020 của LĐLĐ tỉnh về tăng cường 

các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và tổ chức các hoạt 

động vui Tết trung thu cho con CNVCLĐ năm 2020.  

- Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 21/5/2021 của LĐLĐ tỉnh về việc thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong 

CNVCLĐ. 

- Công văn số 781/LĐLĐ-CTCS ngày 17/5/2021 của LĐLĐ tỉnh về việc 

triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2021. 

2. Kết quả đạt được 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai 

tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và địa phương về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và thực hiện Công ước 

quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1990; Luật trẻ em 2016; 

Luật Phòng, chống mua bán người; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và Gia 

đình; 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; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 
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Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phổ 

biến quy định của pháp luật và hướng dẫn phòng chống, bóc lột trẻ em, không sử 

dụng lao động trẻ em trái pháp luật. Kết quả từ tháng 6/2020 đến nay, các cấp 

công đoàn đã lồng ghép tổ chức 650 lớp tuyên truyền về công tác trẻ em với 

26.345 lượt CNVCLĐ tham gia. 

Tuyên tuyền trong CNVCLĐ về vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng 

trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; 

phòng ngừa xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; phòng 

chống đuối nước trẻ em nhất là trong dịp hè. Truyền thông, quảng bá rộng rãi 

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 được tư vấn, hỗ trợ. 

 Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh thường xuyên cập nhật những văn bản 

chỉ đạo về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đến đoàn viên, 

CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang 

mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm tăng cường nắm thông tin, 

tăng cường tương tác với đoàn viên, người lao động.  

2.2. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, 

phòng, chống xâm hại trẻ em 

Các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền tổ 

chức các hoạt động vui chơi, giải trí; tổ chức khen thưởng con CNVCLĐ có thành 

tích trong học tập, tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,  Tết Trung thu và khai giảng năm học mới. Tranh thủ 

sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các Quỹ xã hội tổ chức các hoạt 

động chăm lo, khen thưởng, biểu dương con CNVCLĐ nhân Tháng hành động vì 

trẻ em. Tạo điều kiện để mọi trẻ em con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt 

những em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một 

kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Kết quả, LĐLĐ tỉnh trao tặng 01 sổ tiết kiệm trị 

giá 10 triệu đồng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của 

Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; hưởng ứng Tháng hành 

động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam, các cấp công đoàn đã thăm hỏi và 

tặng hàng ngàn suất quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, 

quyên góp tiền và hiện vật cho con CNVCLĐ và học sinh tại các xã vùng sâu, 

vùng xa bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hàng năm, 100% 

CĐCS đều phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động “Vui hội trăng rằm”, 

“Vui tết thiếu nhi” cho con CNVCLĐ. Nhân dịp Tết trung thu, các cấp công đoàn 

đã phối hợp với chuyên môn tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho con 
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CNVCLĐ bằng nhiều hoạt động như: văn nghệ, múa lân, phá cổ trung thu, tổ 

chức gặp mặt tặng quà, biểu dương con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập 

và trao hàng trăm triệu đồng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên 

học tốt... 

 Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động truyền 

thông về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối 

cho trẻ em; tư vấn về kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy, chăm sóc và phát triển trẻ em 

kết hợp tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc 

gia đình trong chăm sóc, nuôi dạy con đến cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ. 

Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng lao động trẻ em tại một số 

doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các đối tượng sử dụng lao động trẻ em dưới độ 

tuổi lao động. 

Các hoạt động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm tiến bộ hạnh phúc; 

phòng chống bạo lực gia đình; chăm sóc giáo dục con CNLĐ, các hoạt động xã 

hội được triển khai thường xuyên. Hàng năm, các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ CNVCLĐ tham gia thực hiện các biện 

pháp kế hoạch hóa gia đình nhằm bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em; tổ chức 

tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức nuôi dạy con, kiến thức làm vợ, 

làm mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc; quan tâm chăm sóc trẻ em tàn tật, có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, 

trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình; đa dạng 

hóa các loại hình tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nam giới đối với các 

công việc gia đình như: tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, 

kiến thức nuôi dạy con; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 

vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ tích cực 

tham gia và hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với 

phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc” .  

 Công tác cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác, nguy cơ 

và hành vi xâm hại trẻ em luôn được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp 

công đoàn quan tâm; sẵn sàng thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin, 

thông báo, tố giác, nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em và hỗ trợ, can thiệp trẻ em có 

nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại kịp thời nếu có. 

3. Hạn chế, tồn tại 

Công tác phối hợp với các cơ quan đồng cấp như Phòng LĐ,TB&XH, Hội 

LHPN ở cơ sở chưa chặt chẽ, đồng bộ.  

Việc tổ chức tuyên truyền chuyên sâu còn hạn chế, hầu hết các hoạt động 

tuyên truyền đều lồng ghép chung với các hoạt động khác nên hiệu quả chưa cao. 
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Điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn trong khu vực doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế về thời gian, tài liệu và kinh phí hoạt động, 

chủ yếu lồng ghép vào một số hoạt động của công đoàn. 

4. Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm 

hại trẻ em 

4.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em 

 Tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội 

ngũ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến 

phòng chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ 

em, phòng chống bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 

Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, đặc biệt Ban Nữ công quần chúng tại công 

đoàn cơ sở doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, 

tập trung xây dựng các mô hình hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng cho lao động nữ và trẻ em. Nghiên cứu xây dựng mô hình 

chăm lo, hỗ trợ lao động nữ đơn thân nuôi con nhỏ và “Trại hè cho con CNLĐ”; 

nhân rộng mô hình “Trung thu cho em” cho con công nhân lao động. 

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp công đoàn đối với việc thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thông qua việc xây dựng các chương 

trình, kế hoạch cụ thể hàng năm về công tác trẻ em; bảo đảm việc lồng ghép các 

mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em con CNVCLĐ trong chương trình công tác hàng năm, 

trong cả nhiệm kỳ của công đoàn và xác định cụ thể cơ chế, nguồn lực để thực hiện. 

Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và 

người lao động về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa người chưa 

thành niên vi phạm pháp luật. Tận dụng ưu thế của mạng xã hội trong việc cung 

cấp, chia sẻ các thông tin, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn bạo 

lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho 

CNVCLĐ; tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và 

trẻ em; đặc biệt những chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho con 

CNVCLĐ. 
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Tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội trong CNVCLĐ, tạo điều kiện cho 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia 

đình; hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó vươn lên trong học tập, hàng năm có chương 

trình hỗ trợ trẻ em con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách 

về trẻ em, chú trọng giám sát việc thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính 

sách phát triển giáo dục mầm non. 

Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong lĩnh vực bảo vệ 

trẻ em, triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người” thông qua các chương trình phối hợp cụ thể hàng năm hoặc 

chương trình đột xuất.  

4.2. Kiến nghị 

Đề nghị tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác gia đình và trẻ em 

trong các cấp công đoàn. 

Đề nghị quan tâm hỗ trợ tổ chức các hội nghị tuyên truyền chuyên đề cho đội 

ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và CNVCLĐ.  

Đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể để giải quyết những vấn đề khó 

khăn của công nhân lao động hiện nay như đầu tư xây dựng nhà ở, các thiết chế 

văn hoá, nhà trẻ cho công nhân và con công nhân ở các khu kinh tế, công nghiệp, 

nhà nội trú cho cán bộ, giáo viên miền núi, vùng khó khăn; 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/NQ-QH14 

của Quốc hộivề tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 

báo cáo Sở LĐTB&XH biết và tổng hợp./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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