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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1488/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. 

 Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công 

tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động 

trong đơn vị trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cũng như tạo môi trường 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; 

- Tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực hỗ trợ nhằm tạo cơ hội để trẻ em 

được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019 phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa. 

- Gắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng truyền thông về công tác bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức và chủ đề 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 được tổ chức thực hiện từ ngày 01/6 

đến ngày 30/6 năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc 

thiểu số". 

2. Các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật trẻ em; các chủ 

trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em; Kế hoạch số 1488/KH-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019 tới toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị bằng nhiều hình 

thức đa dạng, có hiệu quả; 

- Vận động, kêu gọi toàn thể đội ngũ công chức và người lao động trong 

đơn vị tích cực ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019; 
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- Chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức tặng quà cho các cháu là 

con của công chức, người lao động nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1- 6 năm 2019; 

tặng quà cho các cháu có thành tích học tập và thể dục thể thao tốt, nhằm 

khuyến khích tinh thần hiếu học, vươn lên trong học tập và rèn luyện thể dục thể 

thao. 

- Lựa chọn thông điệp và khẩu hiệu truyền thông theo chỉ đạo của Kế 

hoạch số 1488/KH-UBND để treo băng rôn tại trụ sở làm việc từ 01/6 đến 30/6 

năm 2019.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch này triển khai 

tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp để hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2019;  

- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, đăng 

các nội dung, tin bài, văn bản có liên quan đến Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019; 

- Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động 

ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của 

Thanh tra tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Lãnh đạo TTr; 

- Các phòng thuộc TTr;      ĐT 

- Công đoàn cơ sở; 

- Chi đoàn TTr; 

- Cổng thông tin TTr; 

- Lưu: VT. 

             CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

          Hoàng Tiến Khang 

 

 

 


		2019-05-21T16:00:55+0700




