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Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện công tác trẻ em
và triển khai Tháng hành động
vì trẻ em năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND tỉnh ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai “Tháng
hành động vì trẻ em năm 2021”; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/5/2021 của
UBND tỉnh về Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần,
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 1621/UBND -VX2 ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021 và tăng cường các biện pháp phòng chống
tai nạn thương tích cho trẻ em; số 1180/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/5/2021 của Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai Kế hoạch 153/KH-UBND và Kế hoạch
số 169/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn
vị như sau:
1. Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2021
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về
việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh,
của Sở GDĐT về công tác trẻ em; lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, các
mục tiêu, chỉ tiêu về công tác trẻ em vào chương trình hành động, kế hoạch công tác của
các đơn vị, trường học...
Tiếp tục truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày
09/5/2017 của Chính phủ cho công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh.
Các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
không có bạo lực học đường; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ,
chương trình, hoạt động của học sinh.
Có giải pháp phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng tránh
đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em; giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức
cho học sinh. Khuyến khích các trung tâm giáo dục kĩ năng sống và giáo dục ngoài giờ
chính khóa phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh,
nhất là kĩ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích phòng, chống dịch COVID 19, bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số...
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Chủ động rà soát, xây dựng dữ liệu về học sinh, đánh giá và phát hiện kịp thời học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh khuyết tật để xác định các biện pháp trợ giúp hiệu
quả; phối hợp với các cơ sở y tế, các đơn vị có liên quan phòng ngừa, can thiệp sớm, triển
khai các chương trình trợ giúp giáo dục đối với học sinh có biểu hiện tự kỷ và rối nhiễu
tâm trí.
Phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ đảm nhiệm công tác
trẻ em trong trường học.
Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường xây dựng cơ sở vật
chất trường học, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng, lắp đặt bể bơi; tiếp tục thí điểm
dạy bơi tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc.
Huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ và lồng ghép các chương trình, dự án để thực
hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp trợ giúp học sinh khuyết tật.
Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và đảm bảo quyền trẻ em
của các đơn vị, trường học.
2. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Tổ chức các hoạt động hướng về ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tuyên truyền về
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế; thực
hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là trẻ khuyết tật.
Chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn
giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập
sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè; tổ chức nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá học sinh tham gia
sinh hoạt hè tại địa phương.
3. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện
Các đơn vị lồng ghép báo cáo công tác trẻ em trong báo cáo sơ kết, tổng kết công
tác chính trị tư tưởng năm 2021; báo cáo “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021” gửi
bằng bản mềm về Phòng Chính trị, tư tưởng qua email: Phongcttt@hatinh.edu.vn trước
ngày 10/7/2021 để tổng hợp.
(Chủ đề, thông điệp truyền thông Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và các văn
bản về công tác trẻ em gửi kèm Công văn).
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Tỉnh Đoàn, các Sở: LĐTB&XH, VHTT&DL,
Công an tỉnh (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng: GDMN, GDPT; GDTX&CN;
- Trung tâm GD KNS và GD NGCK;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh
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PHỤ LỤC
Chủ đề, thông điệp và khẩu hiệu truyền thông Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
(Kèm theo Công văn số 964 /SGDĐT-CTTT ngày28 /5/2021 của Sở GDĐT)
1. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch
bệnh”.
2. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông
- 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.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

