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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020 

 

Thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em;  

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện 

Hữu Lũng về tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND 

huyện Hữu Lũng về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ phục vụ Diễn đàn trẻ em 

huyện Hữu Lũng năm 2020. 

Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020 xây dựng kế 

hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em, tạo điều 

kiện cho trẻ em được tham gia đóng góp ý kiến, trình bày quan điểm, đề xuất ý 

kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đồng thời, 

thông qua Diễn đàn nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của 

các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và cả cộng đồng trong việc thực hiện Luật trẻ 

em nói chung và quyền trẻ em nói riêng. 

- Trang bị cho trẻ em những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận 

thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò, trách nhiệm của bản  thân đối với 

đất nước trong việc rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi tri thức để trở thành chủ nhân 

tương lai của nước nhà. 

2. Yêu cầu 

 - Diễn đàn được tổ chức đảm bảo an toàn, vui tươi, thân thiện, thiết thực 

và hiệu quả; trẻ em tham gia bầy tỏ quan điểm chủ động, tích cực tại Diễn đàn; 

các câu hỏi, khuyến nghị của trẻ em đều được lãnh đạo huyện, các phòng, 

ngành, đoàn thể  và các cơ quan liên quan trả lời, tiếp thu để giải quyết. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

 1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trước ngày 15/12/2020 (sẽ có giấy mời 

sau). 

2. Địa điểm: Tổ chức tại Nhà văn hóa xã Vân Nham. 
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III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM 

 1. Thành phần 

- Đại biểu trẻ em: 

+ Là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ các cấp;  

+ Trẻ em điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên học tốt; trẻ 

em có khả năng phát hiện vấn đề tốt, có kinh nghiệm trong việc tham gia các 

hoạt động của trẻ em ở địa phương, có khả năng thuyết trình, phản biện, chất 

vấn; có phong cách tự tin, mạnh dạn; yêu thích các hoạt động xã hội, có năng 

khiếu vẽ, múa, hát, thơ ca... 

+ Trẻ em khuyết tật tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc 

sống. 

- Đại biểu là Người phụ trách trẻ em: Là cán bộ phụ trách công tác Đội 

các trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã được phân bổ.  

Người phụ trách trẻ em là người có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với 

các nhóm trẻ em, có khả năng hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động, được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền giao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn trẻ 

em tham dự diễn đàn. 

Lưu ý: Trẻ em tham gia diễn đàn từ đủ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi, đảm bảo 

đủ sức khoẻ để tham gia; đảm bảo đại diện cho dân tộc, độ tuổi, giới tính. 

2. Số lượng Đại biểu: 

- Tổng số trẻ em tham gia Diễn đàn: 40 trẻ em, phân bổ như sau:  

+ Xã Vân Nham chọn cử 25 trẻ em (Trường THCS 1 Vân Nham 20 trẻ 

em; Trường THCS 2 Vân Nham 05 trẻ em); 

+ Xã Thanh Sơn chọn cử 05 trẻ em; 

+ Xã Đồng Tiến chọn cử 05 trẻ em; 

+ Xã Minh Tiến chọn cử 05 trẻ em. 

- Số lượng cán bộ phụ trách: 08 người; xã Vân Nham cử 05 cán bộ phụ 

trách, các xã Thanh Sơn, Đồng Tiến, Minh Tiến mỗi xã cử 01 cán bộ phụ trách. 

-  Đại biểu khách mời dự tại phiên chính thức: 13 người. 

+ Đại biểu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng 

Sơn. 

+ Đại biểu lãnh đạo huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã Vân Nham, Thanh Sơn, 

Minh Tiến, Đồng Tiến. 
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+ Khách mời phiên gặp mặt, đối thoại: Lãnh đạo các phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện; Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện; 

Huyện đoàn; phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

IV. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

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

2. Nội dung hoạt động: Diễn đàn cấp huyện được tổ chức chia làm 2 

phần. 

- Phiên thứ nhất:   

Phiên thảo luận:  Được tổ chức triển khai tại các đơn vị xã đã lựa chọn (là 

hoạt động để trẻ em 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 tại xã Vân Nham, là hoạt động để trẻ em 

gặp mặt, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản hồi từ đại diện 

các cơ quan, tổ chức có liên quan đến nội dung của Diễn đàn. (có kịch bản chi 

tiết riêng). 

3. Nội dung thực hiện  

3.1. Cung cấp kiến thức cho trẻ em nòng cốt, trẻ em tham gia diễn đàn về 

Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật trẻ em (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP), trong đó tập trung quyền tham gia, bổn phận của trẻ em, các 

hành vi nghiêm cấm trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, trách nhiệm 

bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; vấn đề đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; 

hướng dẫn trẻ em về kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình...  

3.2. Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức diễn đàn bảo đảm theo quy định tại 

Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

3.3. Tổng hợp các kiến nghị của trẻ em và tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị 

của trẻ em sẽ trình bày tại Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020 để các cơ quan 

liên quan chuẩn bị trả lời trẻ em tại Diễn đàn. 

3.4. Chuẩn bị các nội dung tham gia diễn đàn 

- Hướng dẫn và định hướng cho trẻ em thảo luận theo các chủ đề phân 

công, yêu cầu cán bộ phụ trách trẻ em (làm MC thảo luận nhóm) gợi ý, cung cấp 

thông tin, hướng dẫn những văn bản, tài liệu liên quan đến chủ đề theo các nội 

dung. Sau đó tổng hợp các nội dung thành Báo cáo kết quả thảo luận của đơn vị, 

báo cáo được gửi về Ban tổ chức, từ đó xây dựng thành Thông điệp của xã. 
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- Phân công cử 01 trẻ em đại diện nhóm trình bày báo cáo kết quả phiên 

thảo luận tại diễn đàn, 01 trẻ em đặt câu hỏi giao lưu đối thoại với Lãnh đạo 

huyện và chuẩn bị các nội dung sau: 

+ 05 thiệp ước mơ của trẻ em tham gia Diễn đàn hoặc những vấn đề liên 

quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (kích thước thể hiện trên 

giấy màu, khổ A4, ghi đầy đủ thông tin học sinh tại góc bên phải, cuối trang 

giấy). 

+ 05 câu hỏi để hỏi tại phiên chính thức (để lựa chọn đối thoại tại Diễn đàn). 

+ 05 ý kiến, kiến nghị, đề xuất và nguyện vọng của trẻ em theo các lĩnh 

vực, chủ đề thảo luận. 

4. Nội dung chương trình Diễn đàn trẻ em tại phiên chính thức 

Trên cơ sở phiên thảo luận được tổ chức triển khai tại các đơn vị xã đã lựa 

chọn, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên chính thức. 

Chương trình phiên chính thức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 

2020, gồm những nội dung sau:  

+ Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2020. 

+ Địa điểm: Nhà văn hóa xã Vân Nham. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc xây dựng dự toán kinh 

phí trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét cấp kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em 

huyện Hữu Lũng năm 2020 theo kế hoạch đề ra. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện  

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét 

cấp kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020 theo kế hoạch. 

 - Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

kịch bản Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020. 

- Tham mưu xây dựng thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 

tổ chức và Tổ phục vụ; ban hành Giấy mời, dự thảo bài phát biểu khai mạc cho 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông phù hợp với chủ đề của Diễn đàn. 

Tiếp nhận, tổng hợp, trả lời, giải quyết các kiến nghị của trẻ em tại diễn đàn trẻ em 

các cấp năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành; tổng hợp kết quả tổ 

chức Diễn đàn trẻ em các cấp năm 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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- Chỉ đạo trường Trung học cơ sở 1 xã Vân Nham chuẩn bị Chương trình 

văn nghệ thiếu nhi chào mừng (thời gian 30 phút); cử 04 giáo viên mặc trang 

phục áo dài thực hiện nội dung tặng quà cho trẻ em tại Diễn đàn. 

- Chỉ đạo các trường Trung học sơ sở phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã 

được lựa chọn cử trẻ em, người phụ trách trẻ em để hướng dẫn, luyện tập, chuẩn bị 

các nội dung cho trẻ em tham gia Diễn đàn. 

- Chỉ đạo các Trường THCS Vân Nham1, THCS Thanh Sơn, THCS Minh 

Tiến, THCS Đồng Tiến chọn cử thêm 60 học sinh (mỗi trường 15 học sinh) đến dự 

và cổ vũ. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả lời, giải quyết các kiến nghị của 

trẻ em tại diễn đàn trẻ em cấp cơ sở năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

ngành. 

Phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc  xây dựng kịch bản Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020. 

3. Huyện Đoàn  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện xây dựng kịch bản Diễn đàn trẻ em huyện 

Hữu Lũng năm 2020. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả lời, giải quyết các kiến nghị của 

trẻ em tại diễn đàn trẻ em cấp cơ sở năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

ngành. 

Lưu ý: Dự thảo kịch bản xong trước ngày 05/12/2020 để họp xin ý kiến 

góp ý của Ban Tổ chức. 

4. Ủy ban nhân dân các xã Vân Nham, Thanh Sơn, Minh Tiến, Đồng 

Tiến 

Phối hợp với trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã chọn, cử đại biểu 

trẻ em và cán bộ phụ trách theo đúng thành phần số lượng (tại mục 2 phần 

III) Kế hoạch này. 

Tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung của diễn đàn trẻ em nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng và sự tham gia 

đông đảo của trẻ em và các gia đình. 

+ Gửi danh sách trích ngang đại biểu cán bộ phụ trách và đại biểu trẻ em 

tham dự diễn đàn trẻ em cấp huyện (bao gồm: họ và tên, năm sinh, học sinh lớp, 

trường học, thành tích học tập trong năm học 2018 - 2019; 2019 - 2020). 

Ghi chú: UBND xã Vân Nham: Phối hợp với Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc trong công tác trang trí, chuẩn bị hội trường và các điều 

kiện cần thiết để tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020. 

Hồ sơ, tài liệu, danh sách đại biểu cán bộ phụ trách và đại biểu trẻ em gửi 

về cơ quan thường trực  của Ban tổ chức (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 
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- Dân tộc huyện) trước ngày 05/12/2020; bản mềm gửi qua địa chỉ gmail: 

hoangthuy.huulung@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020 của 

Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có vướng mắc các đơn vị trao đổi với Ban tổ chức thông qua cơ quan 

thường trực (Phòng Lao động, Thượng binh, Xã hội – Dân tộc huyện) số điện 

thoại 0253. 825.753 để cùng thống nhất giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                      
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- TT Huyện ủy;               (b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: LĐ,TB,XH-DT, GD&ĐT; 

- Huyện đoàn; 

- UBND các xã Vân Nham, Thanh Sơn, 

Minh Tiên, Đồng Tiến; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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