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Bình Tân, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Về triển khai thực hiện kế hoạch
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (công
lập, ngoài công lập);
- Chủ các nhóm lớp mầm non;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1728/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 Sở
Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm
2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kế
hoạch Tháng hành động vì trẻ em với các nội dung sau:
1. Chủ đề và thời gian Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
- Chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong
thiên tai, dịch bệnh”.
- Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động: từ tháng 6
đến tháng 12 năm 2021.
2. Thông điệp truyền thông
- Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai,
dịch bệnh.
- Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các
dịch vụ xã hội cơ bản.
- Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em.
- Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
- Gọi tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành vi
xâm hại trẻ em.
- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng.
- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
- Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.
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3. Nội dung hoạt động
- Tổ chức diễn đàn và tạo điều kiện cho học sinh tham gia diễn đàn, tọa đàm
do các cấp thực hiện để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. Lắng nghe ý kiến, nguyện
vọng của trẻ em.
- Thực hiện truyền thông qua băng rôn, bảng tin trực tuyến trên trang web, trang
mạng xã hội của đơn vị, trong đó chú ý lồng ghép các nội dung tuyên truyền về “Ngày
Quốc tế Thiếu nhi”; “Ngày Quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em (12/6)”; “Ngày Gia đình
Việt Nam (28/6)”; “Phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6)”; Ngày của Cha (Chủ nhật
tuần 3 của tháng 6)”.
- Thủ trưởng các đơn vị theo dõi, cập nhật tình hình học sinh, giáo viên trong
các khu cách ly để tổ chức tham vấn trực tuyến dành cho giáo viên, học sinh, cha mẹ
học sinh tại các điểm cách ly tập trung hoặc cách ly tại gia đình về những nội dung
như: an toàn cho trẻ em, tư vấn chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm
và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị nhằm kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.
- Thực hiện công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, chính quyền, các
tổ chức đoàn thể trong 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 là nạn đuối nước trẻ em. Đảm bảo
mọi trẻ em có mùa hè vui tươi, an toàn, lành mạnh và thực hiện đúng các quy định về
phòng, chống dịch COVID-19.
- Tham gia và tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực thay đổi nhận
thức, hành vi về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ
em. Nâng cao hiểu biết cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích, an toàn,
kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
- Vận động các tổ chức, các mạnh thường quân đóng góp nâng cấp các công
trình lớp học và tặng học bổng, bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
4. Lưu ý việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em phải đảm
bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực và đặc biệt đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch
bệnh COVID-19.
5. Báo cáo kết quả thực hiện bằng cách nhập số liệu (theo mẫu đính kèm) vào
đường link trực tuyến: http://bit.ly/thangtreem21 trước ngày 28 tháng 6 năm 2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Phạm Thị Thanh Vân

3
Mẫu phụ lục báo cáo
KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021
1. Tổ chức phát động, kinh phí và công trình dành cho trẻ em
Tổ chức phát động Tháng Công trình dành cho trẻ em Kinh phí cho tháng hành
hành động vì trẻ em
động vì trẻ em
Số điểm phát
Số trẻ em
Số công
Số công trình
Ngân sách
Vận động
động
tham dự
trình xây
nâng cấp
nhà nước
mới

2. Hoạt động hỗ trợ trẻ em
Tặng quà
Số lượng trẻ
em

Kinh phí

Cấp học bổng
Số lượng trẻ
em

Kinh phí

Khám bệnh, chữa bệnh
miễn phí cho trẻ em
Số lượng trẻ
Kinh phí
em

3. Hoạt động có sự tham gia của trẻ em và vui chơi giải trí
Các hoạt động có sự tham gia của trẻ
Các hoạt động vui chơi, giải trí (hội thi,
em (Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa
cắm trại, thể thao, du lịch, tham quan)
đàm, câu lạc bộ, đội, nhóm, tham vấn,
thăm dò, lấy ý kiến trẻ em,…)
Số lượng hoạt động
Số lượng trẻ em
Số lượng hoạt động Số lượng trẻ em tham
tham gia
gia

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

