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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và phòng,  

chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH ngày 07/5/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em 

và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và phòng, 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021, với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản pháp lý dưới luật (có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017). 

- Thu hút sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội trong công tác bảo vệ - 

chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị 

xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần; thông tin rộng rãi trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng để mọi người dân, trẻ em trên địa bàn huyện đều 

biết các địa chỉ tiếp nhận, giải quyết, trợ giúp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho 

trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực. 

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng 

ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia 

đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; các 

kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em. 

2. Yêu cầu 

- Công tác triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn trên 

địa bàn huyện phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; phù hợp quy định 

của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ, 

thống nhất giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời 

đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện Luật. 

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Luật trẻ em và các quy định 

về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khẳng định sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, 

cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Luật 

trẻ em; vận động toàn xã hội thực hiện quyền tham gia của trẻ em, từ đó thay đổi 

nhận thức, hành vi đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác truyền thông Luật 

Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

2. Tổ chức lồng ghép lớp tập huấn, truyền thông cho cán bộ, phụ huynh và 

trẻ em về kiến thức kỹ năng, quy trình can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại 

tình dục về Luật Trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trên địa bàn. 

3. Phát hành các sản phẩm truyền thông (pano, băng rôn, phướn, poster, tờ 

rơi…) có nội dung bảo vệ - chăm sóc trẻ em, tuyên truyền về Luật Trẻ em và 

phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên các tuyến đường và cổng trường học. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Truyền thông Luật Trẻ em 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền 

trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt các quy định của 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. Tổ chức lồng ghép phát động truyền thông Luật Trẻ em trong 

Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6) năm 2021 trên địa bàn 

huyện; các xã, thị trấn triển khai thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 

2021, tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm theo định hướng chung của 

huyện và tính đặc thù của đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông về Luật Trẻ em, các văn 

bản pháp luật có liên quan đến Luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 

2017; 

- Xây dựng, phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự tài liệu, áp phích, 

băng rôn, tờ rơi ... tuyên truyền về Luật Trẻ em.  

2. Truyền thông phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em 

- Tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, 

chống xâm hại, bạo lực, tai naṇ, thương tích trẻ em cho người dân và trẻ em tại 

cộng đồng dân cư bằng các hình thức như Pano tuyên truyền, đài truyền thanh, 

tổ chức Hội thi, phát hành tờ rơi tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về kiến thức, kỹ 

năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em cho trẻ em và phụ huynh, người 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại cộng đồng.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng tự 

bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em; tuyên truyền, giáo dục 

phòng ngừa bạo lực xâm hại trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo 

lực, xâm hại trẻ em. 

- Thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em, giải quyết 

các vấn đề về trẻ em tại địa phương; bảo đảm điều kiện để tổ chức đại diện tiếng 

nói, nguyện vọng của trẻ em và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm được giao trong Luật Trẻ em. 
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- Phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu 

tranh với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Cung cấp địa chỉ các cơ quan có 

trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn 

nhân bị bạo lực, xâm hại; thông tin về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em tổng 

đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc 0366.194.888 (trực 24/24) và các số điện 

thoại đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

0205.3719.996 (trong giờ hành chính) để tiếp nhận thông tin, tố giác các hành vi 

tội phạm liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện kịp thời quy trình can thiệp, hỗ trợ khi phát 

hiện hay tiếp nhận tin báo vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em, theo dõi và báo cáo 

kết quả can thiệp, hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với địa 

phương, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát và rà soát các điểm trông giữ trẻ 

ngoài công lập, các cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em ngoài công lập; hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Từ nguồn triển khai thực hiện tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2021 tại 

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; Quyết định số 8338/QĐ-SLĐTBXH, ngày 25/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán Ngân 

sách Nhà nước năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền triển khai 

Luật trẻ em và Phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021 trên địa bàn; Tổ 

chức truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ 

em và thực hiện các mục tiêu liên quan đến bảo vệ trẻ em trên địa bàn.  

- Tổ chức lồng ghép nội dung tập huấn nâng cao năng lực thực hiện tuyên 

truyền Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em cho đội ngũ cán bộ 

công chức xã, thị trấn, tổng phụ trách đội, cộng tác viên làm công tác trẻ em và 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở triển khai có hiệu quả kế 

hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh 

và xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền triển khai Luật trẻ em năm 2016 và 

phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021 trên địa bàn. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện tuyên truyền Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em 
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năm 2021 trên địa bàn. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, nhóm thường trực bảo vệ 

trẻ em cấp xã. 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền theo định kỳ gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và 

phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐTB&XH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQ, ban, ngành, ĐVSN huyện;  

- MTTQ và các TC CT-XH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TIC̣H 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

  

 

  Trần Quốc Phong 
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