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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-PGDĐT ngày 27/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Cần Giuộc về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020;  

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác 

chăm sóc trẻ em có hỏàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho CBQL, giáo viên, nhân 

viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý 

các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi 

bạo lực, xâm hại trẻ em;  

3. Chung tay tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em. 

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020. 

2. Chủ đề: Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. 

3. Thông điệp 

- Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. 

- Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình. 

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid-19. 

- 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. 

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành 

viên gia đình. 

- Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy! 

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ 

em. 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. 

- Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại. 

- Nói “không” với xâm hại trẻ em. 
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- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 631/KH-PGDĐT ngày 27/5/2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 đến 

toàn thể CBGVNV và học sinh; 

- Đầy mạnh tuyên truyền 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, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em; Kế hoạch số 586/KH-PGDĐT ngày 15/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế 

hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong Giáo dục giai đoạn 2020-2025; các 

chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang triển khai thực hiện; 

- Phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn địa phương triển khai các hoạt động truyền 

thông trên các phương tiện thông tin về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động; tổ chức các hoạt 

động truyền thông về phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo 

hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng 

đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111 và 0272.3.513.663  và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

tại địa phương. 

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  

- Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, xây dựng các công trình 

trường, lớp học, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, bạo lực hoặc có 

nguy cơ bị xâm hại, bạo lực theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ. 

3. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em 

- Trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng 

chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 

- Phát triển các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như diễn đàn trẻ em, câu 

lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện để trẻ em 

được phát huy quyền tham gia và giúp các em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình. 

- Tùy theo điều kiện cụ thể, các trường học tổ chức Diễn đàn trẻ em để trẻ được  thảo 

luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, trong đó có sự 

tham gia của trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Lưu ý: Không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn nhưng tùy 

theo điều kiện mà các cơ sở chọn hình thức tuyên truyền phát động cho phù hợp. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban lãnh đạo nhà trường  

-  Xây dựng kế hoạch, triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay 

bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; 

-  Phối hợp với  UBND xã, đoàn thể địa phương, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, 
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lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em nhằm tăng cường sự tham 

gia tích cực của trẻ, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; 

-  Báo cáo, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (mẫu đính 

kèm) về Phòng Giáo dục và Đào tạo và gửi qua mail uyenphuong.pgddtcangiuoc@gmail.com 

trước ngày 01/7/2020. 

2. CĐCS phối hợp tổ pháp luật tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ CBGVNV nhà trường quán 

triệt kế hoạch này và các văn bản pháp lật có liên quan đến các nội dung tuyên truyền ở mục III.1 

đã nêu trong kế hoạch này.  

3. Tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường: 

- Tổ chức các câu lạc bộ trẻ em, các diễn đàn trẻ em để các em được bày tỏ ý kiến về 

các vấn đề bức xúc cần giải quyết. 

-  Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tháng hành động vỉ trẻ em năm 2020 của Trường 

TH&THCS Phước Vĩnh Tây, yêu cầu các đoàn thể, tổ khối chuyên môn, toàn thể CBGVNV và 

học sinh nghiêm túc thực hiện./. 

   Nơi nhận :                                                                       
- PGD&ĐT(b/c); 

- Đoàn thể, tổ khối CM(t/h); 

- Lưu VT, MN. 

HIỆU TRƯỞNG 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-PGDĐT ngày    /5/2020 ) 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai 

2. Phát động Tháng hành động vỉ trẻ em 

3. Nội dung hoạt động đã triển khai 

4. Kinh phí tổ chức: 

a) Ngân sách nhà nước 

b) Ngân sách vận động 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những kết quả đã được, bài học kinh nghiệm 

2. Những khó khăn tồn tại 

3. Kiến nghị, đề xuất 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG  VÌ TRẺ EM 

 

1. Tổ chức phát động, kinh phí và công trình dành cho trẻ em  

Nội dung 

Lễ phát động 
Ngân sách  

cho Tháng hành động vì trẻ em 

Số điểm  

phát động 

Số trẻ em tham 

dự 

Ngân sách  

Nhà nước 
Vận động 

Tổng cộng         

2. Hoạt động hỗ trợ  

Nội dung 

Tặng quà Cấp học bổng 

Phẫu thuật 

(Mắt, môi, tim, tàn tật vận 

động, di tật khác) 

Số lượng  

trẻ em 

Kinh phí  

 

Số lượng 

trẻ em 

Kinh phí  

 

Số lượng trẻ 

em 

Kinh phí  

 

Tổng cộng             

        3. Hoạt động có sự tham gia của trẻ em và vui chơi giải trí 

Nội dung 

Các hoạt động có sự tham gia của trẻ 

em ( Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm, câu lạc bộ, đội, nhóm, tham vấn, 

lấy ý kiến trẻ em) 

Các hoạt động vui chơi, giải trí (Hội thi, 

cắm trại,thể thao, du lịch, tham quan ) 

  Nội dung hoạt 

động 

Số lượng 

 trẻ em  

tham gia 

  Nội dung hoạt 

động hoạt động 

Số lượng  

trẻ em 

tham gia 

Tổng cộng        

 

 


