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Kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: 
 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2020, Ủy Ban nhân dân huyện Hữu Lũng đã 

xây dựng Kế hoạch và tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020 với 

Chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Ủy 

ban nhân dân huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn, cụ thể như sau: 

1. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo tổ chức Diễn đàn 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/7/2020 về tổ 

chức Diễn đàn trẻ em năm 2020 và phân công các phòng, ban ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để tham gia Diễn đàn trẻ 

em cấp huyện năm 2020. Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện xây dựng Kế hoạch 

số 220/KH-BTC ngày 24/11/2020 về tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 

2020; ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 về việc thành lập 

Ban tổ chức và Tổ phục vụ Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020; Thông 

báo số 260/TB-BTC ngày 20/11/2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 

tổ chức và Tổ phục vụ Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020; xây dựng kịch 

bản chương trình Diễn đàn… 

2. Công tác tổ chức Diễn đàn trẻ em 

 Diễn đàn được chia làm 2 phiên:  

- Phiên thứ nhất (Phiên thảo luận): Được tổ chức triển khai tại các đơn vị xã 

đã lựa chọn, các em được trao đổi, thảo luận thống nhất về nội dung ý kiến, nguyện 

vọng, kiến nghị, thông điệp của Diễn đàn. 

- Phiên thứ hai (Phiên chính thức): Được tổ chức trong 01 buổi vào ngày 

15/12/2020 tại Hội trường UBND xã Vân Nham với sự tham gia của 200 trẻ em 

điển hình tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập, trẻ em khuyết tật tiêu biểu về 

tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống (tuổi đủ từ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi, là 

đại biểu cháu ngoan Bác Hồ các cấp...) thuộc các trường: THCS 1 xã Vân Nham, 

THCS 2 xã Vân Nham, TH&THCS xã Minh Tiến, TH&THCS xã Thanh Sơn và 

TH&THCS xã Đồng Tiến. Các em được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thảo 

luận về các vấn đề quan tâm, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, được 

nghe trả lời những thắc mắc để từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về quyền trẻ 

em, biết cách xử lý các tình huống khi gặp phải. 
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Tại buổi Diễn đàn, các em học sinh đã thảo luận, đưa ra nhiều câu hỏi, tình 

huống quan tâm nhưng chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Mong muốn có 

nhiều sân chơi, giải trí cho trẻ em trong mỗi dịp hè; tăng cường giáo dục kỹ năng 

sống, kỹ năng giải quyết các vấn đề; kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây 

nhiễm các dịch bệnh; giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó 

khăn... Những ý kiến của các em đã được các đại biểu lắng nghe, ghi nhận, giải 

đáp cụ thể. Kết thúc buổi Diễn đàn, các em đã lựa chọn những thông điệp ý nghĩa 

gửi đến các cấp, các ngành như: “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”; 

“Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”; “Toàn xã hội 

chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”; “không còn bạo lực ở nhà 

trường và gia đình là phúc của trẻ em”; “Vì tương lai hãy quan tâm đầu tư các 

điểm vui chơi cho trẻ em”... 

Ban tổ chức đã tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 120.000 đồng cho 100 

em thiếu nhi điển hình tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập, trẻ em khuyết tật 

tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

3. Đánh giá chung 

- Diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, nhận được 

sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cấp, được các em học sinh hưởng ứng, 

nhiệt tình tham gia. 

- Là sân chơi hấp dẫn, bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Bồi dưỡng, 

trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho trẻ em về 

trách nhiệm đối với bản thân và vai trò trách nhiệm đối với quê hương đất nước, từ 

đó tu dưỡng rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất 

nước; tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của 

mình, có cơ hội được gặp mặt, trao đổi, bày tỏ các ý kiến đối với các lĩnh vực 

mà các em quan tâm; được tham gia đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh 

đạo các cấp, các ngành. 

- Nội dung và chương trình diễn đàn phù hợp với trẻ em. Các vấn đề được 

thảo luận cũng rất thực tế và sát thực với trẻ em, phản ánh được nhu cầu và nguyện 

vọng của các em. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 

2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ, ĐV: LĐTBXH-DT, GD&ĐT, VH&TT,   

TC-KH, CA, TTYT, TTVHTT&TT huyện; 

- MTTQ; các tổ chức CT - XH huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Trần Quốc Phong 
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