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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2017
I. MỤC ĐÍCH
1. Hưởng ứng và triển khai có hiệu quả kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em
năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, Hội viên, người dân
trong phát hiện, tố cáo, hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm
hại trẻ em.
3. Tăng cường phổ biến, truyền thông về Luật Trẻ em cho cán bộ, Hội viên,
trẻ em, cha mẹ, người nuôi dưỡng… về vai trò, trách nhiệm của Hội được quy định
tại Điều 92 của Luật.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Truyền thông, sự kiện:
1.1. Thúc đẩy sự tham gia của các tỉnh Hội, các chi Hội, trung tâm trực
thuộc Hội hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội và chia sẻ thông tin tới các tổ chức xã hội làm việc về trẻ em.
- Có văn bản gửi tới các tỉnh Hội, chi Hội và Trung tâm trực thuộc Hội Bảo
vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) kêu gọi hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em
năm 2017 theo chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) phát động.
Căn cứ vào thực tế địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực thực
hiện theo chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em. Cần quan tâm phối hợp thực hiện
hoạt động đảm bảo cho trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo
lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích ở trẻ em.
- Hội là đầu mối cung cấp thông tin về Kế hoạch Tháng Hành động vì trẻ em
của Bộ LĐTBXH tới các tổ chức xã hội (TCXH) làm về trẻ em để khuyến khích
cộng đồng tham gia hưởng ứng. Hội có trách nhiệm tập hợp các thông tin hoạt
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động của các TCXH (nếu có) thành bản báo cáo chung gửi tới Bộ LĐTBXH sau
khi kết thúc Tháng hành động vì trẻ em.
- Phát động và khuyến khích các thành viên trong Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ
của Hội có những bài viết liên quan tới việc thực hiện quyền trẻ em tại các địa bàn
sinh sống của các em, tạo sân chơi sáng tạo, có ý nghĩa đối với trẻ em trong dịp hè.
1.2.Truyền thông trên trang Website của Hội
Trang web tập trung đăng tải các bài viết tuyên truyền về việc triển khai
Tháng hành động vì trẻ em, Luật Trẻ em và liên kết với Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ
quyền trẻ em, các trang Web của Hội các tỉnh, trang web của Hội đồng Đội TW
tăng cường viết bài và truyền thông các hoạt động trước, trong và sau Tháng hành
động vì trẻ em.
1.3. Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động “Giải thưởng báo chí
viết về trẻ em” trên phạm vi cả nước.
Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà báo có nhiều đóng góp, tâm huyết về trẻ
em và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông góp phần bảo vệ quyền trẻ em. Lễ
phát động Giải thưởng sẽ được tổ chức trong tháng 5 với sự chủ trì của Hội Nhà
báo Việt Nam và Hội. Khoảng 100 đại biểu đến từ các cơ quan thông tấn báo chí và
đại diện một số Bộ, ban ngành tham dự.
2. Xây dựng bản đồ và thông tin về các TCXH cung cấp dịch vụ Bảo vệ
trẻ em (Mapping)
Phối hợp với Cục Trẻ em và Tổ chức Cứu trợ trẻ em để xây dựng bản đồ và
thông tin về các tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em như: Hỗ trợ nơi ở
thay thế, tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật, can thiệp hỗ trợ, truyền thông v.v.
Bản đồ được thiết kế ở giao diện Web điện tử có thể tra cứu online tiện lợi và
nhanh chóng giúp cho các cơ quan đơn vị tìm kiếm thông tin, phối hợp hoạt động
hiệu quả và người dân tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em thuận
lợi.
3. Triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước
mơ” lần 4.
Hội phối hợp với công ty Văn hóa truyền thông New triển khai kế hoạch
thực hiện chương trình “Thắp sáng những ước mơ lần 4”. Chương trình dự kiến
huy động và trao 1000 suất học bổng và 5000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học tại tỉnh Bến tre và một số tỉnh tây Nam Bộ.
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Ngoài ra, tại Hà Nội, Ban tổ chức sẽ trao 50 xuất học bổng và quà cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt của một số tỉnh phía Bắc đồng thời tổ chức cuộc gặp mặt giữa
đoàn trẻ em, doanh nghiệp với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Tòa nhà Quốc
hội. Ban Tổ chức cũng sẽ lựa chọn 1-2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để doanh
nghiệp hỗ trợ lâu dài hoặc xây nhà cho các em.
4.Tổ chức hội thảo chuyên môn liên quan đến quyền trẻ em
Hội ký chương trình phối hợp với Hội đồng Đội TW giai đoạn 2017-2018 và
tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của cán bộ Hội đồng Đội và Hội
BVQTEVN trong bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em” với sự tham dự của 60-70
đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội đồng Đội, cán bộ Nhà thiếu nhi một số
tỉnh, giáo viên tổng phụ trách Đội của một số trường học ở Hà Nội và Hội
BVQTEVN.
5. Hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại:
- Tăng cường công tác truyền thông phòng ngừa bảo vệ và phòng chống xâm hại
trẻ em.
- Thúc đẩy các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các đơn thư của công dân gửi
tới Hội về các vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em, tích cực bảo vệ quyền
lợi chính đáng của các em.
- Thăm hỏi động viên, hỗ trợ trực tiếp về tâm lý cho trẻ em là nạn nhân của bạo
lực và xâm hại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tỉnh, thành có tổ chức Hội báo cáo lãnh đạo tỉnh về kế hoạch hưởng ứng
Tháng hành động vì trẻ em của Hội tỉnh.
2. Ban Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội BVQTEVN xây dựng kế
hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Kết nối chia sẻ thông tin tới
hệ thống Hội, Trung tâm trực thuộc Hội và các tổ chức xã hội để hưởng ứng và
triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em 2017.
3. Ban Truyền thông Hội BVQTEVN cập nhật thông tin, đẩy mạnh tuyên
truyền trên trang Web về Luật trẻ em, các hoạt động của Hội hưởng hứng Tháng
hành động vì trẻ em năm 2017 và kết nối đến các cơ quan báo chí truyền thông.
4. Ban Tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 4 triển khai
các hoạt động theo kế hoạch để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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5. Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải thưởng báo chí viết về
trẻ em vào cuối tháng 5/2017.
6. Phối hợp với Hội đồng Đội TW tổ chức các hội thảo, tập huấn về Luật Trẻ
em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em
theo chương trình ký kết giữa hai bên.
7. Tăng cường vận động nguồn lực cho hoạt động xây dựng mạng lưới các
TCXH cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em bị vi phạm quyền.
8. Hội cấp tỉnh, các chi hội địa phương và các trung tâm trực thuộc chủ động và
đề nghị các tổ chức xã hội tổ chức các hoạt động tích cực dành cho trẻ em để tham
gia hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2017. Thông báo kết quả hoạt động về
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chậm nhất là ngày 05/7/2017. Hội sẽ tổng hợp
các kết quả đóng góp của các tổ chức xã hội trong Tháng hành động vì trẻ em để
báo cáo Bộ LĐTBXH và đề nghị khen thưởng.
Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục BVCSTE;
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các UV BTV;
- Cơ quan TTPN, các Tỉnh Hội, Trung
tâm trực thuộc Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Hòa
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