UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:907 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày13 tháng 5 năm 2019

V/v triển khai Tháng hành động
vì trẻ em năm 2019

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 4300/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo , các đơn vị trực thuộc Sở thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em.
2. Thực hiện các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm
khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục,
bảo vệ, chăm sóc trẻ, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa
các miền, vùng và dân tộc.
3. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, nhà trường và
gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, tập trung vào việc
đảm bảo cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ
em dân tộc thiểu số.
4. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa,
ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật cho học
sinh, giáo viên, cán bộ quản lý tại các nhà trường.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 714/SGDĐT-CTTT ngày
19/3/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày
12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo tổ chức ký cam kết không để xảy
ra bạo học đường.
6. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện các
quy định tại các cơ sở giáo dục mầm non, điểm trong giữ trẻ để chủ động phòng
ngừa, ngăn chặn nguy cơ tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ
em khi bị bạo lực, xâm hại.
7. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện bữa ăn
dinh dưỡng tại trường học, trao tặng quà, học bổng, xe đạp,…cho trẻ em nghèo,
trẻ em dân tộc thiểu số.
8. Thực hiện “Mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối

hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể
trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.
9. Yêu cầ u các đơn vi ̣ trường ho ̣c chủ động, tích cực trong công tác truyề n
thông, treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” với chủ
đề : “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
- Thời gian: từ ngày 01/6 đến 30/6/2019.
- Khẩu hiệu tuyên truyền trong Tháng hành động:
+ Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.
+ Không để trẻ em nào bỏ lại phía sau.
+ Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.
+ Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
+ Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.
+ Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em.
+ Hãy gọi đến số điện thoại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa:
0258.3883040 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạ o đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo , các đơn vị
trực thuộc Sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động
vì trẻ em năm 2019 (đính kèm phụ lục báo cáo) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua
Phòng Chính trị, tư tưởng) và qua địa chỉ email: pthue@khanhhoa.edu.vn trước
ngày 25/6/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên (để th/hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT- để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (VBĐT- để b/cáo);
- Bộ GDĐT (VBĐT- để b/cáo);
- Sở LĐ-TB&XH (VBĐT- để ph/hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, CTTT.
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2019
(Dành cho các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở)
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
(Ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát thực hiện)
2. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em
2.1. Tổ chức Lễ phát động
- Các hoạt động triển khai trong Lễ phát động
- Số trẻ em tham gia
- Kinh phí tổ chức
2.2. Tổ chức hoạt động truyền thông
2.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, tham quan,
dã ngoại cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em và trong hè, đặc biệt là dịp kỷ niệm
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6
a) Các loại hình hoạt động.
b) Số lượng trẻ em tham gia.
c) Kinh phí
2.4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe và thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng cho trẻ em;
khai trƣơng, triển khai các công trình dành cho trẻ em
a) Các hình thức triển khai.
b) Số lượng trẻ em được chăm sóc sức khỏe; tặng quà, học bổng…
c) Kinh phí
2.5. Hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em
a) Các loại hình hoạt động.
b) Số lượng trẻ em tham gia.
c) Kinh phí
3. Kinh phí dành cho Tháng hành động vì trẻ em
a) Ngân sách nhà nước
b) Nguồn vận động
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt đƣợc, kinh nghiệm
2. Hạn chế, khó khăn
3. Kiến nghị

