
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 430/UBND-VX  

V/v tổ chức Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  06 tháng 5 năm 2022 

 

   Kính gửi:  
                  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

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

Căn cứ Công văn số 1789/UBND-KGVX ngày 06/5/2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

Nhằm thực hiện tổ chức đồng bộ và có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2022 (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2022) trên địa bàn huyện, với chủ đề 
“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ 

em”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em, đảm 

bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia và phù hợp với công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 theo quy định. 

2. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, thăm, tặng 
quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu 

số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19; xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải 
trí cho trẻ em. 

3. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 
chức chiến dịch truyền thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia 

đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm 
hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Truyền thông đồng thời trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng 
dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, 

hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia 
đình; đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì 

trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các 
địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa 

chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương. Sử dụng các 
sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu được đăng tải trên website của Tổng đài 
điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (http://tongdai111.vn) và fanpage Truyền hình 

Vì Trẻ em VTV1. 
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4. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 1191/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các văn bản khác có liên quan và phù hợp 

với tình hình thực tế của huyện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, 

kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến trẻ em; kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc 
thực hiện chính sách và sử dụng các nguồn lực dành cho trẻ em trên địa bàn 

huyện. 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện gửi Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 08/7/2022. 

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

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với 
các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; huy động nguồn lực hợp pháp tổ chức các 
hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022. 

- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

Lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa 
phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du 

lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, 
tình hình thực tế của địa phương và tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống 
dịch Covid-19. Thực hiện tốt các giải pháp, hoạt động phòng, chống xâm hại, 

bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên rà soát, 
kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ em 

bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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