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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, 

viên chức và người lao động tại đơn vị trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các 

chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em 

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

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

xâm hại trẻ em, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em tiếp cận về các dịch 

vụ, trợ giúp pháp lý về bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em nhất là trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại.  

2. Yêu cầu 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Kế hoạch triển khai 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tiễn, trọng tâm công tác của Ngành năm 2021. 

- Các phòng, đơn vị  tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được 

giao đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ 

quan có th m quyền. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề Tháng hành động: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ 

em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. 

2. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021. 
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 3. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền 

- Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên 

tai, dịch bệnh. 

- Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng 

các dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. 

- Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. 

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

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

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành 

vi xâm hại trẻ em. 

- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

- Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ. 

4. Những hoạt động chính 

4.1. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2021, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em do cơ quan, đoàn thể 

phát động. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc sở. 

4.2. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tuyên truyền về số 

điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), đưa tin, bài 

về thực hiện bảo vệ trẻ em, các hoạt động triển khai trong tháng hành động vì trẻ 

em bằng nhiều hình thức: Trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, treo băng rôn hoặc tuyên truyền lồng 

ghép tại các cuộc họp, hội nghị. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc sở. 

4.3. Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm hỗ trợ cha mẹ, trẻ em 

tiếp cận về hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ 

em đặt biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. 

4.4. Thực hiện một số hoạt động như: Hưởng ứng việc tổ chức các hoạt 

động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các 
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trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa 

trong Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế. 

Đơn vị thực hiện: Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên phối hợp với các phòng, 

đơn vị thuộc sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động nội dung Kế hoạch này. Các phòng, đơn vị theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 

2. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp theo đõi, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp và báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 của 

Sở Tư pháp./. 

 

 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Đoàn Thanh niên sở; 

- Lưu: VT; HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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