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KE HOACH
T chfrc L phát ctng Tháng hành dng vi tré em, hi tri và các hot dng
thiêu nhi trong djp he trên ctja bàn qun Hoàng Mai nàm 2019
Thirc hin K& hoach s 108/KH-UBND ngày 04/5/2019 cUa UBND thành ph
Ha Ni v vic thirc hin Tháng hành dng vi tré em näm 2019; UBND qun
Hoàng Mai trin khai K hoch th chüc L phát dng Tháng hành dng vi tré em
và hi trai cho thi&i nhi qun Hoang Mai näm 2019 ci th nhu sau:
I. MJC IMCH — YEU CAU
1. Mic dIch
- Tang cung s lành dao, chi dto và thrc hin sir nghip bâo v, chäm soc và
giáo die tré em cüa ep Uy, chInh quyn các c&p, các ngành, gia dInh và xà hi v
nghTa, thm quan trQng và các mijc tiêu cn dat diiçc, tao môi truong s6ng an
toàn, lành math cho trê em; vn dng xà hOi nhm tio co hi d tré em tham gia
yàoác vn d có lien quan dn tré em; to diukin d m9itréem, dc bittréem
nghèo và tré em có hoàn cãnh dc bit có mt k' nghi he an toàn, lành manh; phát
dng toàn xâ hi chung tay bào v tré em, tao diu kin cho tré em duçic s6ng
trong môi trung an toàn, lành manh và phát trin toàn din...
- Han ch thi da tInh trng tré em bj tai nan thuong tIch, rcii vào t nan xà hi,
vi phm pháp lust, bj bóc lt sirc lao dng trong dp nghi he do thiu sr quan tam
chäm sóc, giáo diic, bào v cüa gia dInh, nhà tnr?ng và các cci quan chüc nàng.
2. Yen cu
- 100% các phithng tham gia dy dU và nghiêm tue các ni dung trin khai tai
L phát dng Tháng hành dng vi tré em và hOi trai cho thiu nhi qun Hoang Mai
näm 2019.
- 100% các phung dua thiu nhi tham gia hoat dng dam bâo an toàn tuyt
di trong mi hoat dng, không có trung hcip tai nan thuong tIch xãy ra.
II. NQI DUNG
1. Thôi gian (diy kiin):
- Ngày 24/5/2019 (Thz Sáu): Bàn giao trai cho các phuing và Hi trai
- Ngày 25/5/2019 (Thz'Báy):
+ Thi trang trI trai theo chü d.
+ L phát dng Thang hành dng vi tré em qun Hoàng Mai näm 2019.
2. Dja dim (dii' kin): Cong viên Yen S - Hoang Mai - Ha NOi
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3. Thành phn tham thy:
D.i biu Thành phó: So Lao dng Thucing binh và Xà hOi, Thành Doàn Ha
Ni, SO Van hoá Th thao và Du 1ch, Hi Lien hip phii nEt Thành ph6, Hi Chit
thp dO Thành ph&..
Di biu Qun: Lãnh dao Qun Uy HDND UBND; Lânh dto các dan vj,
phông, ban và các ngành doãn th& các thành viên BCD cong tác bào v chàm sOc,
giáo dc tré em Qun
Di biu phung: Dng chI BI thu, ChU tch, Phó Chü tjch UBND; dii biu
HQi Lien hip phi nit, Doàn thanh niên, ChU tjch Hi chit thp dO, Y t& can b
Lao dng Thuang binh và xä hOi, can b tré em, di dien Ban giám hiu các trung
THCS, cong tác viên tré em (mi phis?mg mi 10 ngui).
H9c sinh di nghi thi~c, tré em tham gia biu din van ngh; tré em có hoàn
cành dc bit khó khän ducic ttng qua (10 emlphithng); tré em trong gia dInh h
nghèo, h c.n nghèo.
4. Ni dung hott dng L phát dng và Hi trti
4.1. Bàn giao trii và Ito cit dng trqi
Thai gian bàn giao trai: 14h00 ngày 24/5/20 19.
Th?yi gian trang trI tri tir 15h00 dn 19h 25/5/2019.
Di tuçing tham gia trang tn: H9c sinh Trung hc ca sO 14 phung.
-Djadi&rn:-Cong-viênYênSO.--Dan v ph1i trách: Doan TNCS H Chi Minh Quân (co van ban huOng dn rieng).
4.2. TIn trang tn trçii tlieo chü d; P/nat a"ng Tliáng bàn/i a3ng vi tré en,
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quIn Hoang Mai nám 2019.
ChU d: "cliung tay vi tré em nghèo, tré em dan tc thilu so".
Thi gian: tEr 7h00 dn 11h30 ngày 25/5/2019.
Dja dim: Cong viên Yen SO.
* Thi trang trI trgi theo chi d (cac phzthng chi dcng trang trI sau khi du'ctc
nhgn bàn giao trcii tic Qu2n):
D& tuçyng tham gia chm trti: Hc sinh Trung hçc ca sO 14 phuing.
Dan vj phii trách: Doàn TNCS H ChI Minh Qun (Hi dng dci).
Dan vi phi hcp: PhOng Giáo diic và Dào tto Qun.
Ni dung: Trang trI tri, chm trti (Doàn thanh niên Cong San H GhI Minh
có van ban riêng).
* Phát d5ng Tháng hành dng vi tré em qun Hoàng Mai nàm 2019:
Các doàn tp tnung, n djnh di hInh
Nghi L chào c
Tuyên b 1 do, giOi thiu di biu
Din van phát dng Tháng hành dng vi tré em Chüc Tt Thiu nhi 1/6
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- Phát bi&i huâng i'rng Tháng hành dng vi tré em nArn 2019
- Lành dao UBND Quan t.ng qua cho tré em có hoàn cãnh d.c bit, trê em là
con ngui dn tc thiu s nhân dp Tt thiu nhi 1/6.
- TJy ban Mt trn th quc Quan tang qua cho trê em h nghèo, h cn nghèo
nhân dip T& thiu nhi 1/6.
- Unh do Cong ty TNHH Gamuda Land Via Nam phát bi&i và trao qua cho thiu nhi
- Cong b và trao giãi mon thi trang tn trti 14 phtrmg
- Chuang trInh biu din van ngh thiu nhi
5. Các hoit dng khác trong Tháng hành dng vi tré em näm 2019
Can cir vào chirc nang, thim v11 cUa dan vj, các dan vj chü dng tham miiu
và th cht'rc thirc hin, báo cáo k& qua v UBND Qun truOc ngày 28/6/20 19.
III. KINH Pifi THIC HIN
Kinh phi th chrc L phát dng Tháng hành dng vi trê em, hOi trai cho thiu
nhi va các hoat dng trong Tháng hành dng vi tré em qun Hoàng Mai näm 2019
duqc trIch tr ngun kinh phi bào v, chàm soc tré em Quan giao cho phOng Lao
dng Thirang binh và Xà hi nàm 2019.
IV. TO CllIJ'C THVC HIN
1. Phông Lao dng Thu'ong binh và Xã hi
- ChU trI phi hçip vài các don vi t chirc L phát dng Tháng hành dng vi trê
em và hOi trti cho thilu nhi qun Hoàng Mai näm 2019.
- Giám sat, dam bào trang trI toàn b khu vrc din ra hot dng (cng hoi, qua
khi cu, bang zon, khAu hiu, c ....); kim tra toàn b diu kin ca s vt chit dam
báo hot dng; dam bão v sinh toàn b khu vi.rc din ra hoat dng.
- Chu.n hi nurc ung và diu kin lam mat (thuê qut cOng nghip) dam bão
cho dai bi&i và các cháu h9c sinh tham du.
- Tng hpdanh sácl'itréemthuc h nghèo, h 4n nghèo d nghi nhtn qua
cüa T.iJy ban Mt tran th quc Qun; danh sách tré em có hoàn cãnh dc bia nhn
qua Tt thiu nhi 1/6 cUa UBND Qun.
- Tng hcp, tham muu UBND Qun kinh phi phiic vi các hoat dng Thang
hành dng vI tré em quan Hoàng Mai näm 2019.
- Tham muu UBND Qun quy& djnh thiRing các giãi thi trang trI tri theo chü d.
- Tng hqp, dánh giá rut kinh nghim sau ngày t chüc hot dng.
2. Doàn TNCS Ho ChI Minh
- Len so d vj tn thi trang trI trai theo chü d; vj trI tp trung di hInh cña các
phumg, dim tp trung các phucing tin di lti cüa dai biu và thiu nhi. H.thng dn
các phung vi trI tp k& hQc sinh và vj trj thi trang trI trai theo chU d (hoàn thành
trzthc 16h ngày 24/5/2019). Chi dto các phu?ng hoàn thành vic trang trI tri xong
trthc ngày 25/5/2019.
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- Phi hçip vài Phang LDTB&XH bàn giao 14 tri cho 14 phung vào 14h00
ngày 24/5/20 19.
- Tham muuUBND Quan K hoch và huâng dn ni dung trang tn trti theo
chüd.
- Tham muu UBND Quyt djnh thành 1p Ban giám khão chrn dim trui (giárn
khâo là h9c sinh cp Trung hçc ccy sà cüa 14 phuông).
- Thirc hin thi trang trj trai theo chU d; tng kt giài thung các dcin vj dir thi
Va gtri toàn bO Biên bàn chm thi v phông Lao dng Thucng binh và Xà hi Qu.n
d trmnh UBND Quan kinh phi giài thuOng các tp th dt giài (co câ'u giái thu'àng
grn: 01 giái dLc biçt, 01 giái nhdt, 02 giái nhl, 03 giái ba và 07 giái khuyê'n khIch).
- Huy dng 30 thanh niên tmnh nguyen tharn gia phic vi hoat dng; 1p hang
rào an toàn (chang day quanh khu vrc h); n djnh kMi ngi cüa thiu nhi tti khu
v1rc din ra hoat dng; h trq chun bj qua d trao tai khu vxc san khu; phi hop
vOi 1%rc luçing cong an dam bão an toàn cho thiu nhi trong su& thôi gian din ra
hoat dng.
- Quán trit chucing trinh L phát dng Tháng hành ctng vi tré em và hi trai
cho thiu nhi qun Hoàng Mai tâi Doàn TNCS H ChI Minh 14 phuông darn bão
thirc hin Co hiu qua.
- Dir trü kinh phi cho vic 1p hang rào an toàn (chàng day quanh khu vrc h)
nàv 23/5/2019.
v
3. Phong Giáo dic và Dào to
- Chi dao Hiu truO'ng các tnthng (14 truYng Trung h9c Co s) ti chirc Din
dan trê em phiên thào lun) theo chU d "cli ung lay vi Ire em nglzèo, Ire em clan tOe
thiu s6" hoàn thành truâc ngày 2 5/6/2019 và gcri toàn b câu hOi, kin cüa tré
em v PhOng Giáo diic và Dâo tao trwó'c nc'àv 01/6/2019; Cu giáo viên và h9c sinh
tham gia Din dan tré em cp Qun.
- Triu tp 01 di nghi 1 truông THCS phiic vçi tai bui L.
- Chi dao các truOiig c1r giáo viên phi hop UBND các phthng th chCrc dua,
don hçc sinh tham dr hoat dng dam bão an toàn tuya di cho tré em tham gia.
- Thông báo cho các trii6ng v th?i gian và dja diem din ra boat dng, chi
dao các nhà trithng phi hop vâi Ban chi dao bào v, chärn soc tré em các phiRng
hra chçn hçc sinh tham dir hoat dng L phát dng.
4. Phông Tài chInh - Kê hoich
Tham muu UBND Qun dam bào kinh phi d to chcrc t6t L phát dng Tháng
hành dng vi trê em và hi trai cho thiu nhi qun Hoàng Mai n.m 2019 và các hoat
dng khác trong Tháng hành dng vi trê em.
5. Cong an Qun: Dam bão an ninh trat tr, an toàn giao thông tai ithu vrc
din ra boat dng L phát dng Tháng hành dng vi tré em và hi trai cho thiu nhi
4

d.p Qun; cir 1irc hxcing tham gia bâo v tti khu vrc din ra hot dng nhm dam
bào an toàn tuyt di cho các cháu thiu nhi kong su& thai gian din ra sx kin t?i
Cong viên Yen S&
6. Trung tam Y t: Huy dng 01 xe clru thuo'ng, 01 t Cong tác và chun bj
dy dü ci s thuc phvc viii ti bui L.
7. Phông Van hoá Thông tin: Cung cp các bài tuyên truyên, chi do Ban
Van hóa Thông tin các phx?ing tuyen truyn v Tháng hành dng vi tré em va hi
trai cho thi&i nhi qu.n Hoàng Mai näm 2019.
8. Trung tam Van hóa Thông tin và th thao
- Phi hcip vOi phông Giáo diic và Dào tto thrc hin nghi L chào c.
- Phi hcip vOl phông Lao dng Thucrng binh và Xã hi Qun và phOng Giáo
diic và Dào to len kch bàn, toàn b chuGng trinh hot dng.
- Ph trách dn chuang trInh L phát dng Tháng hành dng vi trê em, khai
mc hoat dng thiu nhi He và Din dan tré em qun Hoàng Mai nàm 2019.
9. D nghj Uy ban Mt trn t quc Qun
Chu.n bj và tng qua cho tré em con hO nghèo, hO c.n nghèo trên dja bàn Qun.
10. Cong ty Din hyc Hoàng Mai: Dam bâo cung cp dy dü din; cir 01
dng chI can bO d huOng dan, pMi hqp giãi quyt v ngun din và sir c din a
có phuo'ng an dir phông d dam bâo hot dng L phát dng Tháng hành dng vi
-tre em va hôi trai cho thiêiinhi quait Hoang Iviai thanh cong tot dep
11. Các phông, ban, ngành, don vj lien quan:
- Tham dr dty dü và trà 1ji các câu hôi và kiên cUa trê em tai Din dan tré
em cp Qun (theo các van ban hu&ng dn riêng)
- Gri báo cáo v các hoit dng bào v, cham soc và giáo diic tré em cüa do'n
vj trong Tháng hành dng vi tré em v Ban chi dao Cong tác bão v, chàm sOc trê
em Qun (qua phông Lao dng Thuang binh và Xä hOi) truó'c ngày 26/6/2019.
12. UBND 14phu'ô'ng
- Xây dirng K hoach và t chOc L phát dng Tháng hành dng vI tré em
phung và din dan trê em cp phung phü hp vOi diu kin thirc th.
- Chi do Hiu truOng các truYng THCS trên dja bàn triu tp trê em tham dir
L phát dng Tháng hành dng vi tré em cAp Qun (50 emIphung) (khi tham dy'
các em mc dángphyc hoc sinh và deo k/ian quàng do).
- Phi hqp vOl các tnthng, phân cOng can bO, doàn viên, b trI phuGng tin
dua, don cac cháu tham dir hot dng dam báo an toàn tuyt d& cho các cháu trong
su& qua trInh din ra hoat dng.
- Cr 01 can bO y th phic v1i tai L phát dOng Tháng hành dng vi tré em cAp
Qun Va phi hqp vOi can bO yt& Qun dam bào v sOc khOe cho trê em trong thai
gian din ra hoat dOng.
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13. UBND phtrô'ng Yen S: chi do Cong an phuông dam bão an ninh trt t1r
trong và ngoài khu virc din ra ho?t dng, phân lung giao thông khu vi1c Cong
viên Yen Sâ, dam bão an toàn giao thông cho các di biu và thiu nhi tham gia
hot dng.
14. TJBND phthng Trãn Phü: chun bj bài phát biu hung 1rng Tháng hành
dng vi trè em (d phát biu ti bui L).
Trên day là K hoch t6 chIrc L phát dng Tháng hành dng vi trê em, hi
tri và các hott dng thiu nhi trong djp he trên dja bàn qun Hoàng Mai närn 2019.
UBND Qu.n d nghj Uy ban MTTQ Vit Nam Qun và yêu cu các ban, ngành,
doàn th Qu.n, UBND các phthng nghiêm tue thirc hin././
N NIIAN DAN
T!CH
TICH

Noi nhu,z:
- So LDTBXH Thành ph;
- U Qun U5', HDND;
- D/c ChU tjch UBNDQun;
- D/c Phó chO tich: Trân Qu' Thai;
- Các ngành thành viên;
- BCD BVCS&GD trê em phirOng;
- Cong thông tin din ti:r (dê däng tin)
- Luu: VT, LDTB&XH.

Trãn Qu Thai
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