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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN TRÀO 

 

Số  13 /KH- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

                      Tân Trào, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 

               

Thực hiện Kế hoạch số 817/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của 

UBND huyện Thanh Miện. Về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” huyện 

Thanh Miện năm 2022.               

UBND xã Tân Trào xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung cụ thể sau: 

I.Mục đích yêu cầu. 

1.1: Mục đích  

- Tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng 

cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã 

hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ về vật 

chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để 

trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. 

- Đồng thời thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn 

xã hội, để trẻ em tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí để trẻ 

em có cơ hội phát triển về thể chất, trí tuệ và nhân cách. 

1.2: Yêu cầu: 

- Triển khai tổ chức các hoạt động với hình thức, nội dung phù hợp, thiết 

thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và đảm bảo quy định phòng, chống 

dịch Covid-19; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng, truyền thông xã hội. 

II. Nội dung hoạt động. 

*.Công tác tuyên truyền. 

- Ban Văn hoá thông tin xã chỉ đạo và tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng bằng các hình thức như viết tin, bài phát trên hệ thống truyền 

thanh của xã về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà 

nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kẻ vẽ bảng tin, panô, áp 

phích, băng zôn khẩu hiệu qua các trục đường và các địa bàn khu dân cư. Đặc biệt 

viết tin, bài có nội dung phê phán các đối tượng có biểu hiện thiếu quan tâm đến 

trẻ em và thường xuyên có hành động ngược đãi đối với trẻ em, bảo đảm cho trẻ 

em có quyền vui chơi, giải trí và hưởng thụ theo chính sách của Đảng và Nhà 

nước về Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Phối kết hợp với các trường đóng trên địa bàn toàn xã và địa bàn thôn, khu 

dân cư tổ chức vui chơi cho trẻ em bằng các hoạt động như giao lưu văn hoá, văn 

nghệ, thể dục, thể thao thông qua các hình thức như kể truyện dân gian, thi bóng đá, 

cầu lông, bóng bàn.vv..ở các điểm chung tâm vui chơi văn hoá của các thôn, 
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- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ cho 

quỹ chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em bằng các hình thức như đầu tư trang thiết 

bị dạy và học, cơ sở vật chất cho các điểm vui chơi văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao ở cả 3 trường và các điểm vui chơi trong các thôn, cụm dân cư trên địa 

bàn toàn xã. 

III. Tổ chức thực hiện. 

- Giao cho Công chức Lao động Thương binh xã hội phối kết hợp với Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Văn hoá thông tin xã xây dựng kế hoạch hoạt 

động và kinh phí tặng quà cho các cháu trường THCS, Mầm non, trường tiểu học 

và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn xã. 

- Đối với 3 trường là THCS, Tiểu học, Mầm non đẩy mạnh các hoạt động 

phong trào  trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường các nguồn lực đầu 

tư nâng cấp các phòng học, tổ chức cho các em vui chơi văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao, phối kết hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bàn giao các em 

từ nhà trường về gia đình trong dịp nghỉ hè để các em hoạt động tại địa bàn thôn,  

khu dân cư nhằm động viên các em có một dịp nghỉ hè vui tươi và bổ ích. 

- Đối với ban công an xã thường xuyên tuyên truyền, phối kết hợp với các 

ban nghành, đoàn thể trong toàn xã, chính quyền các thôn, khu dân cư và gia đình 

quản lý tốt các em trong dịp nghỉ hè không để tình trạng các em vi phạm về pháp 

luật và các sự việc đáng tiếc xảy ra, thường xuyên kiểm tra các điểm hoạt intơnet 

trên địa bàn và cam kết với chủ cửa hàng không được để trẻ em chưa hết tuổi vị 

thành niên vào hoạt động và chơi chát không lành mạnh trong cửa hàng.  

- Đối với Trạm y tế xã đẩy mạnh các hoạt động như chăm sóc sức khoẻ và 

tiêm chủng cho trẻ em theo đúng độ tuổi, uống Vitamin A đầy đủ theo định kỳ, 

phối kết hợp với Mặt trận tổ quốc, chính quyền các thôn, khu dân cư tổ chức các 

buổi tư vấn và tuyên truyền tại địa bàn thôn, khu dân cư về bảo đảm sức khoẻ 

không để dịch bệnh xảy ra trong mùa hè, đặc biệt quan tâm đến bệnh tiêu chảy 

thường mắc đối với lứa tuổi trẻ em. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ 

em. đề nghị các ban nghành, đoàn thể và toàn dân thực hiện tốt. nhằm động viên 

các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Đặc biệt là trẻ em khuyết tật, các 

em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống biết tự tin vươn lên hoà nhập cộng 

đồng thể hiện là chủ nhân tương lai của đất nước./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- TT HĐND-UBND xã; 

- Các nghành đoàn thể liên quan; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng 

                                                             

 

 

 


