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KE ROACH
Trin khai Tháng hành dng vi tré em
qun Hoàng Mai näm 2019
Thirc hin K hoach s 108/KH-UBND ngày 04/5/20 19 cüa UBND thành ph
Ha Ni ye vic trin khai Tháng hành dng tré em näm 2019; UBND Qutn
xay dirng kê hotch trin khai Tháng hãnh dng vi trê em qun Hoàng Mai näm
2019, cci the nhu sau:
I. MJC DICH, YEU CAU VA CH TIEU TH1C HIN
1. Mic dIch và yêu cu
- Tang cuYng sir länh dao, chi dao và nâng cao trách nhim cüa các dtp üy,
Dàng, các phOng, ban, dan v, Uy ban Mt trtn Ti quc và các doàn th tCr Quan
dn ccr sâ, các gia dmnh và toàn xâ hi v nghia, thm quan tr9ng cUa cong tác bão
v, chäm sOc va giáo diic trê em nói chung, tré em sng trong gia dmnh nghèo, tré
em là con nguii dn tc thiu s nói riêng.
- Thrc hin hiu qua các chinh sách, chuang trInh Va vn dng xà hi nhm
giàm khoàng each v ca hi phát trin và tip can các djch vi chäm sOc y t& giáo
dijc, bão v, chain soc tré em, nuOc sach va các djch vi phüc lçi xä hi cüa tré em
giüa các vüng kinh th va dan tc. Bão dam thrc hin t& han quyn tré em dac bit
là tré em trong gia dInh nghèo, tré em là con nguäi dan te thiu s&
- Thirc hin "müa he an toàn cho tré em"; t chrc tot vic phOi hçip gitta nhà
trung, gia dInh, chInh quyn, doàn thO ca si trong vic quãn l, giám sat, hithng
d.n tré em vui ehai, giãi trI, nghi he an toàn, lành manh, bO Ich và phOng, chOng
xâm hti/lm ding tré em; phOng, chOng tai nan thuang tich tré em d.c bit là tai
nan duOi nuc trong dp he.
2. Chi tiêu thirc hin
- 100% UBND các phi.thng xay drng K hoach trin khai Tháng hành dng
vi trê em näm 2019.
- 100% tré em cO hoàn cãnh d.c bit, tré em trong the gia dInh nghèo duqe
quan tam, h trq nhân ngày QuOc t thiu nhi 1/6; tO chirc các hoat dng vui choi,
giãi trI an toàn, bO Ich cho tré em trong Tháng hành dng vi tré em gn vâi các
hoat dng cong tác bão v, chäm sOc tré em và phOng, chOng xâm hai, bao 1rc trô
em, phàng, chOng tai nin thucing tIch tré em.
1

- 100% các phung khão sat dim vui chGi cho trê em t?i cong dong và có
phucing an dam bâo an toãn cho tré em.
II. CHU BE, NQI DUNG THANG HANH BQNG vi TRE EM
1. Chü dê:
"Cli ung tay vi tré em nghèo, tré em dan t3c tizilu sñ"
2. Các thông dip, khu hiu truyên thông:
- Chung tay vi tré em nghèo, tré em dan t5c thiêu so;
- KhOng d tré em nào bj ho igi phIa sau;
- Tgo cc' h(5i phát trien bInh dng cho mQi tré em;
- Lang nghe tré em bang trái tim, báo vç tré em bang hành d5ng;
- Muia he an toàn, lành mgnh cho mcil tré em;
- HãygQi 111 d báo v tré em.
3 . Thôi gian thiyc hin:
- L phat dng Tháng hành dng vi tré em: tè chirc cui tháng 5/20 19.
- Thang hành dng vi tré em di.rçc thirc hin ti1 ngày 01 tháng 6 dn ngày 30
tháng 6 nàm 2019.
- T chirc các hoat dng khác trong Tháng hành dng truOc ngày 25/6/20 19.
- Tng k& các hott dng Tháng hành dng vi tré em kt hcip vi Tng k& hot
dng thi&i nhi trong dp he nàm 2019 (dr kin tháng 8/20 19).
4. Ni dung thiyc hin:
- Xây dirng k hoch va t chirc L phát dng tháng hành dng vi tré em cp
Quan Va cp phuông; thông báo và tuyên tmyn chü d Thang hành dng vi tré em
näm 2019; phi hçip giüa các ban nganh, doàn th th chirc trao qua cho trê em có
hoàn cành dc bit nhân ngày Quc t thiu nhi 01/6/20 19.
- T chrc tuyen truyn btng bang zôn, khu hiu, panô và trên các phuong
tin thông tin dti chüng nhm nâng cao nhn thirc cho mç1 thng Rip nhân dan v
quyn và bn ph.n cUa trê em; các Chi th, Nghj quyt eüa Dàng và chInh sách
Pháp 1ut cüa nhà nuàc v bão v, chäm soc và giáo diic tré em nói chung, tré em
có hoàn cãnh dic bit, tré em nghèo nói riêng; tip tic trin khai Lust tré em näm
2016; Nghj djnh s 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi
ti& mt s diu Lutt Trê em; T.p trung tuyên truyn nâng cao tràch nhim cUa các
cp, các ban ngánh, doàn th& gia dInh và bàn than tré trong vic thc hin quyn
và bn phn cüa trê em theo tinh than Chi thi 19-CT/TU ngày 19/6/2013 cüa
Thành üy Ha Ni, chi thj 1 8/CT-TTg ngày 16/5/2017 cüa Thu tithng ChInh phü v
vic tang cithng giâi pháp phOng, chng xâm h?i tré em; Quyt djnh s 1555/QDTTg ngày 17/10/20 12 cUa ThU tuOng Chmnh phU; Quyt djnh s6 06/20 1 8/QD-TTg
ngày 03/01/2019 v ban hành quy djnh tiêu chun, tr'mh tr dánh giá và Cong nhn
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x, phung, thj trn phU hçip vâi tré em...; chü tr9ng vic phông chng xâm hai,
nguçc di và bao hành tré em, phông chng tai ntn thtwng tich cho tré em; tao
diu kin cho mi tré em dixçc phát trin bIrth ding.
- Tuyên truyn các chU d, thông dip Tháng hành dng vi tré em näm 2019
vài nhiêu hmnh thüc da dng, phong phü nhu tài 1iu, áp phIch, bang rOn, t6 ri...
- To chirc các hott dng truyn thông tai cong dng v phông, chng tao hôn;
phông, chng tInh trng tré em ho h9c; phOng, chng xâm hai tré em; thông tin, to
cáo hành vi b.o hrc, xâm hai tré em; phOng, cMng tai nan, thiiong tIch tré em.
- Phi hçcp chat chë giüa các ngành Giáo dic và Dào tao, Doàn thanh niên,
Lao dng Thung binh và X hi, các ban, ngành có lien quan thrc hin vic giao
nhan tré em sinh Frnat he; phân cong trách nhim cho các thành viên trong Ban chi
dao; quan tam, quãn 1, báo v, chàm sOc và giáo diic h9c sinh có hoàn cãnh dtc
bit, h9c sinh có nguy ca vi pham pháp lut trong kS' nghi he.
- T chrc Din dan trê em c.p c s vOi chU d "Tré em vâi các vn d v
trê em", tao ca hi cho tré em tham gia, bay tO kin, nguyen vng.
- Thng cu6ng rà soát, ngän ngra, phát hin, giãi quyt và trçi giüp hiu qua
nhi:tng trrnmg hcip tré em bj nguçc dãi, xâm hai, lm d1ing; tp trung giãi quyêt
nhttng vn d birc xi'lc cOn tn tai trong thrc th v Cong tác bão v, chain soc tré em
tai co sâ ('dy'a lrên các ni dung Ire em phán ánh tçii thIn dan Ire em c4o quan, phu'ông).
- T chirc các hoat dng v.n dng xa hi Ung hO Qu Bão trq trê em, tng
qua, trao h9c bng, d du, giüp d cho trê em có hoàn cãnh d.c bit.
- T chi'rc cac hoat dng phong phü trong Tháng hành dng näm 2019:
+ T chirc các hoat dng vui choi giái tn, sinh hoat van hóa van ngh, th dic
th thao và tang cu&ng huy dng, khuyn khich si1 tham gia cUa tré em.
+ T chirc các hOi thi, hOi din v van hoá - van ngh - th dic th thao tai
PhuO'ng, Qu.n (theo hu'óiig dIn riêng cza các do'n vjphy trách).
+ Chi dao, huàng dan, don dc và kim tra vic thrc hin Tháng hành dng
vi trê em. Biu duong khen thixâng kip thai các th chrc, cã nhân Co thânh tIch
trong Tháng hành dng vi tré em nói riêng và trong cong tác bão v chäm soc tré
em nOi chung, dng thñ nhâc nhâ các dcm vt, cá nhân chua lam t& cong tác bão
v, chäm soc trê em, Tháng hành dng vi tré em d rut kinh nghim trong cong tác
chi dao, diu hành và trin khai thirc hin nhüng näm tip theo.
- Tng k& hoat dng trong Thang hành dng vI tre em näm 2019.
Ill. TO CH1fC THU'C fflN
* Nhim vi chung
- Can ci vào chirc näng, thim v11 cUa don vj, th chüc, mi phOng, ban,
doàn th xay 4rng k hoach hoat dng ci th trong Tháng hành dng vi tré em
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nàm 2019, dng th?i hung dn các dan v, th chCrc cp duOi theo ngành dcc
t chirc các hott dng thit thirc dong gop cho hot dng chung cUa Qun.
- Các phông ban, doàn th là thành viên cüa Ban Chi dao cong tác bão v,
chäm soc tré em Qun thrc hin it nht mt hoat dng cii th thi& thirc cho tré em
nhân Tháng hành dng vi tré em; tuyên truyn vn dng trong doàn viên, hi viên
t.ng qua cho tré em Co hoàn cành d.c bit khO khän tai Qun.
*Nhjêm vi.i ci th:
1. Phông Lao dng Thirong binh và Xä hi Qun: Là co quan thu?mg trrc
chju trách nhim:
- Tham muuxây dirng K hoch và t chi:rc L phát dng Tháng hành dng vi
tré em cp Qun;
- Phi hcp vâi các phèng, ban lien quan thrc hin nhim vi cüa "Tháng hành
dng vi tré em"; ho?t dng nhãn ngày Quc th thiu nhi 1/6.
- Phi hçip vâi các phOng, ban, doàn th tang cuông thông tin, biên tap, in an
các san phm truyn thông (t rai, t?Y gp, tài lieu truyn thông, bang zôn, khu
hiu) d tuyen truyn v Tháng hành dng vi tré em nói riêng và cOng tác báo v,
cham soc tré em nOi chung. Tang cuông cong tác truyn thông tr9ng dim phông
chng xâm hai, lam ding trê em; phông, chng tai nan thrnmg tIch tré em tai co s;
phOng, chng si'r dicing lao dng tré em trái pháp luat.
- T chrc trao qua cho tré em cO hoàn cánh dc bit khó khàn trong Tháng
hành dng vi tré em.
- T chirc các hoat dng trong Tháng hành dng vi tré em và Tng k& Tháng
hành dng vi tré em.
- Phi hçp phOng Tài chInh-K hoach tham mi.ru vâi UBND Quan dam bào
kinh phi cac hott dng Tháng hành ctng vi tré em.
- Phi hçip kim tra, don dc, giám sat và thng k& dánh giá Tháng hành dng
vi Ire em näm 2019; tng hçp k& qua ho?t dng, báo cáo UBND Qun Va Thành ph&
2. Phông Ni vi,i Qun:
Tham muu UBND Qun quy& djnh khen thuOng các tp th& cá nhân có
thành tIch trong Tháng bath dng vi tré em và chju trách nhim tham mixu v kinh
phi khen thumg tir ngun kinh phi thi dua, khen thu&ng cUa Qun.
3. Doàn TNCS H ChI Minh Qun
- ChU tn tham muu UBND Qun các van bàn, K hoch tëi chirc các boat
dQng cUa thanh, thiu niên trong Tháng hành dng vi tré em theo chirc näng, thim
vi cüa don vj.
- Chi dao co s Doàn, HOi th chirc tht các hoat dng Tháng hành dng vi tré
em dtp Qun.
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- Xây d1rng và trin khai các hott dng trong Tháng hành dng cho doân
vien, huy dng doàn vien, thanh nien tham gia phti trách, th chirc các hott dng vui
choi giãi trI lành mtnh b Ich, an toàn, phông chng tai nan thi.rong tich nhm thu
hut dông dão doãn vien, thanh thiu nhi tham gia.
- Thânh 1tp các di thanh niên tmnh nguyen bão v chäm soc và giáo diic tré
em tai phu6ng; tham gia phii trách, hirOng dn các boat dng trong Tháng barth
dng tai các khu dan cu. Phi hp vâi phOng Giáo dc và dào tao trin khai phiu
sinh hoat he cUa thi&i nhi tai khu dan eli trong thôi gian nghi he.
- Theo dOi và chi dao phong trào thiu nhi toàn Quan, dánh giá phong trào
boat dng trong Tháng hãnh dng tai co sâ lam can cCr d tham muu cho Ban Chi
dao v xp '°a thi dua khi kt thirc Tháng hành dng.
- Van dng các doanh nghip và doàn viên thanh niên các phung, truô'ng
h9c, don vj thuOc khi cong nhân vien chic Ung h Qu Bào trçi tré em.
- Ph6i hgp vâi phông Lao dng Thuong binh va xã hi và các don vj có lien
quan t chire Tng kt các hoat dng thiu nhi trong dip He närn 2019.
(Theo döi, dOn d6c, kim tra và dánh giá hoqt dng Tháng hành dç5ng vi tré
em phu&ng Thanh TrI, J'nh Hung).
4. Phông Tài chInh - Kê hoch Qun
Tham muü UBND Qun dam bão kinh phi cho các don vi. t chüc các hoat
dng và chuong trInh hoat dng quãn l, chm soc và giáo dic trê em.
5. Phông Van hoá và Thông tin Qun
T chirc các hoat dng tuyen tmyn trên các phuong tin thông tin dai ehüng,
phi hçip Quan doàn, phông Lao dng Thuong binh và Xà hi trin khai K hoach,
chirc hi din van
chi dao co so th chuc các hoat dng van boa phong phü nhu: th
ngh; k chuyn; hi thi th dc th thao cho thi&i nhi; kirn tra hoat dng van hoá
vn ngh - th ditc th thao cUa thiu nhi 0 co sO.
Theo döi, dOn dc, kim tra và dánh giO hogt dng Tháng hành dng vi
tré em phithng Djnh Gong).
6. Trung tam Van hoá Thông tin và Th thao Qun
- ChU trI tham muu Lanh dao UBND Quan the van bàn, k hoach và triên khai
t chrc thrc hiii cáe boat dng van hOa, van ngh và th diic th thao.
- Chu trách nhim dn chuong trinh trong L phát dng Tháng hành dng vi
tré em näm 2019.
- Gui 1ch tap hun các mon van hóa, van ngh, th diic th thao ye Ban chi
dao cong tác bão v, chain soc tré em Quan (qua phOng Lao dng Thuong binh và
Xã hi Quan) truOc ngày 20/5/20 19.
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- Phi hçp vâi trixông Th diic Th thao Thanh thiu nhi và Hi ch th.p do
Quan d day boi min phi cho trê em trong h nghèo, h cn nghèo, tré em có hoàn
eãnh khó khàn.
- Phi hçp vâi các don vi chirc näng chuk bj da dim và trang thit bj d t
chire các hott dng trong Tháng hành dng näm 2019 dam bão hiu qua, an toàn.
- Tng hcip k& qua và xp loai dánh giá các hoat dng van hóa, van ngh và th
diic, th thao cüa 14 phu?mg trong Thang hành dng trurâc ngày 25/6/2019.
- Phi hçip vi phOng Lao dng Thurcing binh và xâ hi và các don vj Co lien
quan th chirc Tng k& các hoat dng thiu nhi trong dip He nm 2019.
(Theo döi, don dc, kim tra và dánh giá hogt dng Tháng hành dç5ng vi
tré em phi càng Hoàng Van Thy, Tan Mai2.
7. Phông Giáo ditc và Bào to Qun
- Chi dao the nhà tnxng trin khai mu phi&i sinh hoat he và thre hin bàn giao
tré em tham gia sinh hoat He t?i da phuong trên toàn Qu.n.
- T chirc các hIiih th(rc on tp van hóa phii hcp, hoat dng viii choi giãi tn, van
hóa, van ngh, th diic th thao, hot dng xã hi, h9c ngh, lao dng Cong Ich; tang
c1.rng tuyên truyn phOng chng tai nan thuong tIch tré em, k' näng sang Cho tré
truâc khi nghi he, giáo dic truyn tMng, gião diic dao dtrc, pháp 1ut.
- Phi hqp vâi Hi Dng di Qun chi do toàn din hoat dng He cüa các
truông m&m non, tiu hçc và trung h9c co sà thuc Qun, co k hoach hung dn
co s&, giáo viên, hçc sinh, phi huynh tham gia quàn l thi&i nhi, quãn 1 t& trê em
dam bão an toàn cho tré em trong dip He và dánh giá ski' tharn gia hoat dng cüa
các nhà triRmg.
- Chi dao the nhà trumg thu?ng xuyên ma cira nhà th ch.t, truäng mrn non
và phi hcp t chi'rc cáe hoat dng van hóa, th dic th thao tao diu kin cho tré em
vui chai an toàn.
- Phi hcp vâi Quan Doàn lira ch9n và quãn 1 hcc sinh cp Trung h9c Co sO'
tham gia các hoat dng cp Qun.
- Chi dao các nhà trung thirc hin chuong trInh van ngh trong các hoat dng
Tháng hành dng vi tré em qun Hoàng Mai näm 2019.
- Chi dao các nhà tnrng phi hçip vâi UBND CáC phithng chju trách nhim dua
don tré em tham gia the hoat dng Thang hành dng vI tré em nam 2019.
- Phi hqp vOi phOng Lao dng Thuong binh và xâ hi và các don vj có lien
quan th chiic Tng k& Thang hành dng vi tré em các hoat dng thiu nhi trong
dip He näm 2019.
(Theo dôi, dOn dO'c, kim tra và dánh giá hocit dng Tháng hành dng vl
tré em phu'&ng Mai D5ng).
6

8. Phông Tir pháp Qun
- Tuyên truyên giáo diic pháp lust trong nhân dan nhAt là nhüng Lust cO lien
quan den gia dInh va tré em, phi hqp h trçY v tix vk pháp l cho trô em, ngui
chtra thành niên; cO bin pháp h trçi nhtng trung hçip khai sinh qua htn theo quy
dnh cUa pháp 1ut.
- Chü trI to chi'rc 01 bui ph bin pháp luat cho thiu nhi trong Tháng hành
dng vi trê em.
(Theo döi, don dO'c, kim tra và dánh giá hogt d5ng Tháng hành dóng vi
tré emphzthng Gi4p Bat).
9. Phông Y t Qun
Phi hçp cäc ngành, huy dng các ngun 1rc trên dja bàn d thirc hin cong
tao chäm sOc s'trc khoê tré em.
(Theo döi, dOn dc, k1e1m tra và dánh giá hogt d5ng ThOng hành d3ng vi
tré em Thjnh Liçt).
10. Trung tm Y t Qun
Trin khai thirc hin t& các nhim v1T chäm sOc sirc khoê tré em; tang cung
cáo bin pháp phOng chng djch bnh m1a h, v sinh an toàn thrc phrn; t chirc
thçrc hin tht chin dch "Ngày vi chit dinh duO?ng närn 2019"; dy mnh các hoit
dng phông, ch6ng tai n.n thuong tIch trê em, tang cuOng Cong tác truyn thông,
dua ra the giài pháp can thip và huong dn kin thiic so' cap cru tai nan, duôi
nuâc tti cong dng; thirc hin t& cong tác khám chcta bnh, phiic hi chrc näng
cho tré em.
(Theo döi, dOn dc, kie2m tra va dOnh giá hogt dng ThOng hành d7ng vi
tré em phu'àng £¼z1 Kim).
11. Trtrô'ng Th dc The thao thanh thiêu nhi Qun
- Xây drng các van bàn, k hotch trin khai và chü trI th chrc các lap dy
ph c.p các mon th diic th thao tr9ng tam là dy ph cp boi phông, chng dui
nuOc cho tré em, cáo mon bong r, bong dá, bong bàn, ctu long, c vua, khiêu vu
th thao, dty bai và các mon vO (Vovinam, Taekwondo, Karatedo).
- Chü trI huOng dk cáo phu?rng, cáo tru?mg h9c ma câu lac b Th dic th
thao Thanh thiu nhi dtt dja dim tai cáo trung tiu h9c, trung h90 cci sâ thuc Qun.
- ChU tn th chirc thi boi cho tré em.
- Ph6i hcp cáo phOng, ban, doàn th th chi'rc tnin lthai Thang hành dng vi tré
em và phát dng Thang hành dng vi tré em närn 2019.
- Phi hçip vâi Trung tam Van hOa Thông tin và The thao và Hi chit thp dO
Qu.n d dy bed min phi cho tré em trong h ngheo, h cn nghèo, tré em trong
gia dInh khó khàn.
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(Theo döi, don dO'c, kim tra và dánh giá hoçzt dng Tháng hành dng vi
tré em phu&ng Trn Phi'i).
12. Hi Lien hip Phij nfr Qun
- Chi dao ca si Hi tham gia t& vic quãn 1 thiu nhi tai cci s; phi hcip
tuyên truyn các cp hi, th chüc toa dam xây dirng "Vai trO gia dInh trong vic
quãn l bâo v, chàm soc và giáo dic tré em, phông chóng các t nin xä hi"; th
chirc các lap nü cong dành cho tré em gái, các câu lac b theo sa thIch, phi kt
hçip th chrc cac hott dng sinh hot cho tré em tai dja bàn khu dan Cu.
- T chüc 01 bui tuyên truyn bão v tré em gái.
(Theo döi, dOn dc, kiem tra và dánh giá hogt dt7ng Tháng hành d5ng vi
tré em phu&ng LTnh Narn).
13. Lien doàn Lao dng Qun
T chirc vic dng viên khen thu&ng con can b cong nhân, viên chirc hçc
giOi, giüp dc con cong nhân viên chüc lao dng có hoàn cãnh khó khän, con em
ngu?i lao dng dan tc thiu s. Chi do cong doàn ca sa lam t& cong tác phi
hçip vài chInh quyn dja phuong trong cOng tác bão v, chm soc tré em.
(Theo döi, don dc, kim tra và dánh giá hoçxt d5ng Tháng hành dç5ng vi
tré emphithng Yen Sd).
14. Hi Chfr thp do Qun
- Ph6i hp tè chirc các hot dng h trçl nhân dao, i:ing h Qu5 bâo trçl tré em.
- Phi hçip vâi Trung tam Van hóa Thông tin và Th thao Quan và Tri±ng Th
dic th thao Thanh thiu nhi d dy mOn boi min phi cho trê em thuc h nghèo, h
can nghèo, tr em có hoàn cành dac bit, khO khän.
- T chirc các lop tap hun k5 näng so cAp ciu, phOng, chng tai nan thuang
tIch cho thanh thiu nhi trên dia bàn Quân.
- Chü trI th chirc trao tg xe dtp, the BHYT cho h9c sinh nghèo vuçYt khó, tang
100 b sách giáo khoa cho h9c sinh Tiu hçc và Trung hçc co sa khó khan vuon len
trong hçc tp trên dja bàn Quan; quyên gop sách giáo khoa üng hO tré em khó khän tai
tinh Din Biên.
- T chirc HOi thi so cAp cüu cho thanh thiu niên chü thâp dO.
(Theo döi, don d6c, kilm tra và dánh giá hogt d(5ng Tháng hành d5ng vi
tré em phu'&ng Tzco'ng Mal).
15. Hi Ciru chin binh Qun
- Ph& hgp vai các ban, ngành, doàn th lam t& cOng tác tuyên truyên cho can
bO, hOi viên thirc hin t& the chU tnrang, chInh sách cüa Dàng, Nba nuOc trong cong
tác bâo v, chäm soc và giáo dic tré em; phi hçp vai các trnOng, HOi Dng dOi Quan
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giáo djc truyn thong each mng cüa th h cha, anh cho thiu niên và nhi dng trên
cfla bàn Qun.
(Theo dôi, don dO'c, kiem tra và dánh giá hogt dng Tháng hành dng vi
tré em phu'ôvig Hoàng Lit).
16. Cong an Qun
Chi do Cong an các phixmg phi hcip vOi các ban, ngành, doàn th th chirc t&
cáo boat dng trong Tháng hành dng vi tré em; quãn 1 giáo diic tré em có nguy
c eao vi pham pháp 1ut, nguy co mc t n.n xà hi; dam bão an toàn cho trê em
trong cáo hoat dng näm 2019. Co quan Cãnh sat diu tra Cong an Quan të chirc
diu tra, truy t6 di vó'i nhüng di ttxcing xâm hai tInh dçic tré em, xâm hai tInh
mng, sire khoé, tài san cüa tré em, nhân than tré em.
17. D nghj U ban Mt tran To quc
- Tip tiic chi dao thirc hin cuc van dng "Toàn dan doàn kt xay diyng
nông thôn mâi, do thj van minh";
- Phi hcip vOl Ban dai din HOi Ngixi cao tui tuyên truyên thirc hin phong
trào "Ong, bà, cha mc guong mu, con cháu hiu thão".
- Ttng qua cho tré em thuc cáo h nghèo, h can nghèo trong Tháng hành
dng vI tré em.
18. U5 ban nhân dan các phirô'ng
- UBND phiing Dai Kim van dng nba xu.t bàn d tng sách giáo khoa cho
hoe sinh khó khän tinh Din Biên.
- Mi phu?rng t chüc 01 bui Din dan tré em.
- Kin toãn Ban chi dao cong tác bào v, chàm soc tré em cüa phuông và các
ti&i Ban chi dao khu dan eu.
- Xây dirng K hoach Thang barth dng vi tré em và cáo hoat dng cüa thiu
nhi trong djp he nam 2019; t chüc phát dng Tháng hành dng vi tré em; huy
dng ngun lrc t obOe da dng boa các boat dng cho tré em. T chOc t& hot
dng nhan bàn giao hçc sinh tCr truông v dja phuong.
- Lp danh sách toàn b tré em thuc h nghèo, h can nghèo; gui v phOng
Lao dng TbOong binh và xà hi Quan truOc ngày 15/5/2019 d PhOng tng hçip
và phi hcrp vOi IJy ban M.t trn th quc Quan lira ch9n, ttng qua cho các cháu
nhân Tháng hành dng và Tt thiu nhi 1/6.
- Mi phung 1p danh sách 10 tré em cO hoàn cãnh dc bit khó khän (trong
dO uu tiên tré em là con ngui dan tOe thiu s) d phOng Lao dng Thuong binh
và Xà hOi thng hqp báo cáo UBND Quan tang qua 1/6.
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L.p danh sách tré em thuc hO nghèo, hO ctn nghèo, tré em trong các gia
dInh khó khän d ngh duçc day ph cp boi inin phI do trung Th diic Th thao
-

Thanh thiu nhi chU trI.
T chrc hoat dng phát dng Tháng hành dng vi trê em näm 2019, hott
dng ngày Quc t thiu nhi 1/6, t chrc da dng hóa các hoat dng b Ich cho tré
-

em trong djp nghi he.
Thrc hin tot cong tác x hOi hoá các nguOn 1ic phiic vii cho cong tác quãn
-

1 chàm sóc, giáo dic và báo v tré em.
Tao diu kin va dam bão các quyn co bàn cüa tré em trong vic chám soc
-

si~c khoê, giáo d,ic va phát trin cho tré em nói chung va trê em cO hoàn cánh dc
bit nói riêng.
ChU dng tp huAn, phân Cong các tinh nguyen viên quàn l, phii trách thiu
-

nhi trong dp he.
TO chirc hoat dng thi&i nhi ngay ngày d.0 tháng 6, tao môi trung vui thai
giãi trI, an toãn lành mnh, phông tránh tai nan thuang tIch, t nn xà hOi cho tré em.
Rà soát lai CáC dim vui chai cong dOng và báo cáo, d xut UBND Qun;
-

-

kiên quy& dc bö các thi& bj phiic vi vui chai dä hu hOng, xuOng cap, dOng thai
tam drng hoc dóng cra các dim vui chai không an toàn (theo th.m quyn); giãi
tôa l.n chim, trà cänh quan và quãn 1 cO hiu qua các dim vui chai tai cong dOng.
Tham muu d xutt du Ui ngân sách, huy dng nguOn lirc tr các Iirc hxcing

'a

-

xã hOi, h trg xây drng các cong trInh phüc lçi cho tré em.
D.y manh các hoat dng tuyên truyn nh.m nâng cao nhn thrc cho m9i
tng lOp nhãn dan, gia dInh và trê em v quyn, hOn phQtn cüa tré, các Clii thj, Nghj
quyt cUa Dàng, chInh sách, lu.t pháp cUa Nhà nuOc; treo bang zôn, khu hiu
-

tuyên truyên v cOng tác bâo v, chäm sOc và giáo diic tré em.
TO chic cho các em tham gia các hoat dng bO Ich vOi các nOi dung: vui
chai giái trI, lao dng phü hp, On tp van hoá, tO chirc các hOi thi, các hoat dng
-

thi.rc hin quyn tham gia cUa trê em.
TO chic cho trê em trong dO tuOi uOng VitaminA, khám dinh dung và
-

tham gia "Ngay vi chit dinh dung tré em" näm 2019.
Tang cuông cOng tác phOng chOng tai na thuong tich cho trê em, rà soát bO
sung các bin báo, bin chi dn 0 nhüng nai có nguy cci cao xãy ra tai nan thuong
tIch, cO phuang an ngàn chn tré em hoat dng 0 nai khOng an toàn nhu ao, hO,
cong trinh xay drng dO dang, di.thng giao thông qua các cOng truOng hQc d dam
bào an toàn cho tré em, khOng xày ra trirOng hcp tré em bj t vong do tai na
-

thircing tIch.
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- Tang cixng giãi quyt nhUng vii vic xâm hti, ltm diing, vi pham quyn tré
em tai dja phuon; không d xay ra các tru&ng hqp tré em bj xâm hti, 1tm diing;
tré em tCr vong do tai ntn thuo'ng tich; tré em phãi lao dng só'm, lao dng ntng
nhQc, dc h.i, nguy him.
- T chirc tuyên truyn cho các bac cha mc, gia dInh và nhtthg ngithi bào hi
hçcp pháp, nhctng ngu?i ehàm sóc, bàn than tré tip cQtn duge vi nhi:tng thông tin
và djch vi nhm dam bâo các quyn cüa tré.
- Tto san choi cho tré vi, thành niên thông qua din dan vOi các chü d v tInb
b?n, tinh yeu, k5 nang sang, sic khoê sinh san.
- T chirc các hot dng gay Qu5 bào trçl tré em các cap; khen thuO'ng h9c
sinh khá giOi, trçi cp tré em Co hoàn cãnh dc bit; du tu cho các hoat dng vui
chcyi cho tré em.
- T chrc các hInh th'tc hott dng t11 co si, lien co s phong phü, da dng d
thu hut tré em tham gia ni-ar: thi mUa hat tp th& ca khi.c màng non, th dtc th
thao, k chuyn theo sách, bang bó cru thuong, nir Cong gia chánh.
- T chilic Tng kt, dánh giá Tháng hành dng vi tré em; khen thtthng tuyên
throng nhüng tp th, Ca nhân dã cO nhiu thành tIch trong cong tác quãn l' chälTl
sóc, bão v tré em.
- T chic giám sat, thng hgp thông tin, báo cáo CáC ni dung hoat dng trong
Tháng hành dng vi tré em và các báo cáo dt xu.t v Qun (thông qua phOng Lao
dng Thuong binh và xà hOi).
- Gri K hoteh và the van bàn v vic th chirc các hot dng trong Tháng
hành dng vi tré em v phOng Lao dng Thuong binh và xä hOi và cáe don vi, dugc
phân cong theo dOi d giám sat và dánh giá.
- Tr chm dim Cong the Tháng hnh dng vi tré em näm 2019 (theo niáu chung,
gui v UBND Qun (qua phOng Lao dng Thuong binh và Xã hi) d tng hcip.
IV. KINH PH THIIC HhiN
1. Cp Qun
- Can cir vào ch'(rc näng nhim vi cüa các phOng, ban, ngành doàn th, don vi,
chU dng tham muu UBND Qun ngun kinh phi d trin khai chuong trInh và
hoit dQng cüa don vi minh nh&m giüp cho tré em cO san choi b Ich lành manh,
dam bão an toàn.
- Kinh phi khen thung the tp th& Ca nhân eó thành tIch xuAt sc trong cong
tác Tháng hành dng vi tré em näm 2019 duge trich tr ngun kinh phi thi dua khen
thu&ng Qun.
- Kinh phi th chuc các hoat dng trong Tháng hành dng vi tré em: hoat dng
Phát dng Tháng hành dng vi tré em; hott dng tng qua; hoat dng Tng k&;
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giâi thung các mon thi trong Tháng hành dng vi trê em... duc trIch tr kinh phi
hoat dng chäm sóc, bâo v tré em cUa UBND Qun giao cho phOng Lao dng
Thucmg binh và Xä hi näm 2019.
- Kinh phi ti chirc các nOi dung duçc giao cUa các don vj do các dn vi chü
dng tr ngun kinh phi duçc b trI cho hoit dng cUa &rn vj mInh.
2. Cap phu'ô'ng:
- Kinh phi th chirc hoat dng tháng hành dng vi trê em duc trIch tr kinh phi
nàm 2019 cUa cong tác chàm sóc, giáo dic và bão v tré em phung và h trq cüa
ban ngành, doân th cüa phung.
- Ngoài ra, dy mnh Cong tác xâ hi hoá trong vic thirc hin cong tác bão
v, chäm soc tré em dC bia trong dip He näm 2019.
VI. TIEN DO THIJC HIN CAP QUiN
*D i, kin:
- Trin khai K hoach: tháng 5/2019.
- T chi:rc L phát dng Tháng hành dng vi tré em: cui tháng 5/20 19.
- T chi'rc các hott dng khác: truc ngày 25/6/20 19.
- Tng k& Tháng hành dng k& hçip vâi Tng kt các hoat dng thiu nhi (dr
kin tháng 8/20 19).
VII. CHE DO THÔNG TIN BAO CÁO
D ngh Ban chi dao Bào v, chäm SOC tré em các phu'à'ng can cir huàng dan,
k hoach và ni dung hoat dng cüa Qun chii dng xây dirng k hoach, tham muu
cho UBND phu?mg chi dao thrc hin cO hiu qua các hoit dng Tháng hành dng
vi tré em näm 2019. Thôi gian gi:ri Ban chi do Báo v, chärn sOc tré em Qun CáC
K hoch, van bàn và báo cáo cii th nhu sau:
- K hotch trin khai CáC hot dng, các van bàn chi dio cüa Qun truó'c ngày
20/5/2019.
- Các &m vi thành viên cUa Ban chi do báo cáo kt qua chi dao truó'c ngày
02/6/2019; báo cáo các hott dng Tháng hành dng vi tré em theo nhim vi duçc
giao (theo mdu báo cáo chung) và báo Cáo dánh giá hoat dng Tháng hành dng
cUa phumg diIçYC giao phii trách trong K hoich gtri v Ban chi do cOng tác
BVCSTE Qun qua phông Lao dng Thuong binh và Xà hi (truóc ngày
25/06/20 19) d Phông tng hçTp và dé nghi UBND Qun khen thuâng.
- Báo Cáo k& qua Tháng hành dng vi tré em: truc ngày 25/6/20 19
- Báo cáo tng két Tháng hành dng chm nht là ngày 0 1/7/2019.
- Báo cáo dOt xut: trirC tip bang din thoti và van bàn khn gili v phông
Lao dng Thucing binh và Xâ hOi.
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Tháng hành dng vi trê em là hoat dng truyn thng duqc to chirc hang näm
nhtm nâng cao nhân thIrc, trách nhim eüa toân xã hi v cong tác chäm sóc, bão
v va giáo dic trê em. D thrc hin t& cong tác bão v, chäm soc và giáo diic tré
em trên dja bàn Qiin, UBND Qu.n d nghj Uy ban Mt trn th quc, các doàn th
chInh trj- xâ hi Quan tang cumg cOng tác phi hçp, dng thôi yêu cu the ban,
nganh, dGn vi và UBND các phu&ng theo chirc näng, nhim v11 t chire các hoat
dng, hrnng irng Thãng hành dng vi tré em dam bão thit t1c dt hiu qua.!. J T
,
//
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Nol nhân:
- UBND Thành phô Ha Ni;
- S& LDTBXH HaNOi;
(de b/c)
- TT Quân u — HE)ND Quan;
- D/c ChO tjch UBNIi Qun;
- D/c Iran Qu9 Thái-PCT UBND Quan;
- Uy ban MTTQ Qun;
- Van phOng HDND — UBND Quan;
- Các phbng, ban, ngành, doàn th Qu.n;
dê ti/i,)
- UBND các phung;
dáng
liii,)
- Cong Thông tin Din tCr Qun; (d
- Luu: VT, LDTBXH.
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