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KẾ HOẠCH
Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” 

của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2022, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động 
vì trẻ em năm 2022” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm 
thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Huy động các nguồn lực xã hội, chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh 
thần, tạo điều kiện và cơ hội để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em nhằm 
đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

2. Yêu cầu
Triển khai thực hiện các hoạt động cần bám sát chủ đề, nhiệm vụ triển khai 

“Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo trong Kế 
hoạch số 1268/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; 
phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thiết thực, hiệu 
quả và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

II. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022”
 “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực 

trẻ em”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Phòng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động đẩy mạnh các 

hình thức tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”, phổ 
biến, triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng đến chủ đề “Chung tay bảo vệ 
trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Lồng ghép tuyên 
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truyền Luật Trẻ em và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, “Chương trình 
Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 – 2030”… đến 
các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình 
thức: tuyên truyền trực quan (pa nô, áp phích, văn nghệ cổ động, tuyên truyền 
trên xe ô tô có loa phóng thanh....); phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tổ chức truyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và tham mưu thực 
hiện các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch phù 
hợp với từng lứa tuổi và sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em; tặng quà 
cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ, viên chức, người lao động của ngành.

- Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, 
dịch vụ văn hóa, nhằm chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa sự xâm nhập của 
các sản phẩm văn hoá độc hại.

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền; hướng dẫn các địa phương, đơn 

vị tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn nhân tháng Hành động vì trẻ em năm 
2022 đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Lồng ghép các nội dung hoạt động về trẻ em 
trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em trong hệ thống 
thế chế văn hóa: thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, điểm vui chơi, giải trí …Lồng 
ghép tuyên truyền kiến thức về giới và bình đẳng giới vào các nội dung hoạt 
động trong hệ thống thiết chế văn hoá, các buổi sinh hoạt định kỳ nhằm đạt được 
mục tiêu gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, góp 
phần nâng cao nhận thức về quyền trẻ em trong từng gia đình, giảm thiểu tình 
trạng bạo lực gia đình, đối tượng là trẻ em.

- Phối hợp với các Phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 
Phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan ngang cấp tăng cường giám sát các 
dịch vụ văn hóa (karaoke, quảng cáo, rạp chiếu phim, văn hóa phẩm...) nhằm 
hạn chế tác động của văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy ảnh hưởng đến trẻ em.

- Tham mưu công tác phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu, 
rộng kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6): đăng bài trên Báo Hải Dương, 
Bản tin VHTTDL, làm phóng sự phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và các trục đường chính trên địa bàn 
thành phố Hải Dương; Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức 
ghi hình, phát sóng Game Show Gia đình yêu thương ...

3. Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao
- Tham mưu đẩy mạnh việc phổ biến, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ 

hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng bơi và phòng ngừa 
đuối nước cho học sinh trong toàn tỉnh vào thời gian nghỉ hè; hướng dẫn các cơ 
sở kinh doanh hoạt động bơi trong việc tổ chức tập huấn kỹ thuật dạy bơi, hướng 
dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng chống đuối nước ở trẻ em
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- Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông 
các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn phòng, chống 
đuối nước trẻ em trên hệ thống thông tin đại chúng. Tham mưa tổ chức giải Bơi 
Trẻ - Thiếu niên nhi đồng năm 2022 và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, thể 
dục thể thao (các môn: cờ vua, dancesport, aerobic, bóng rổ, bóng bàn…) giao 
lưu với nội dung bổ ích, an toàn và phù hợp.

- Chủ động phát hiện, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 
những sai phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia tập luyện, vui chơi 
đặc biệt là trẻ em tại các tại cơ sở kinh doanh hoạt động bơi. Đồng thời tổ chức 
kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, 
phòng chống đuối nước trẻ em nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế, triển khai 
cách làm hiệu quả của các đơn vị điển hình để nhân rộng tới các xã, phường, thị 
trấn, trường học trong phạm vi toàn tỉnh. 

4. Phòng Quản lý Di sản văn hóa
Tham mưu văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban 

quản lý di tích các huyện, thị xã, thành phố có các chính sách ưu tiên, miễm 
giảm giá vé cho trẻ em tham quan tại di tích lịch sử trong tỉnh nhân “Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2022”.

5. Phòng Quản lý Du lịch
Phối hợp Hiệp hội du lịch vận động, khuyến khích các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có các chương trình khuyến mại, giảm giá cho 
trẻ em nhân “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”; phối hợp với các đơn vị, cơ 
quan cùng cấp triển khai các hoạt động nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn 
kịp thời tệ nạn xã hội thuộc lĩnh vực du lịch có liên quan đến trẻ em...

6. Thanh tra Sở
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý vi 

phạm trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch có sự tham gia của trẻ 
em hoặc dành cho trẻ em.

7. Đề nghị Công đoàn Văn phòng, Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ đề, nhiệm vụ 

“Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” đến toàn thể đoàn viên , thanh niên bằng 
các hình thức và phương pháp phù hợp.
        - Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức, triển khai thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương.

8. Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - 
Thể thao, Văn hóa -Thể thao các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Công văn này và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, 
Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu UBND cấp huyện 
triển khai thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2022. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Hải Dương về “Tháng hành động vì trẻ em 
năm 2022” đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 
vị và toàn thể Nhân dân; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ, 
viên chức, người lao động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 
chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở. 

- Tham mưu cơ quan có thẩm quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền 
lồng ghép “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”; Luật Trẻ em và Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình, “Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2022 – 2030”…trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui 
chơi giải trí, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn; tham mưu thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở.

- Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, 
dịch vụ văn hóa, nhằm ngăn ngừa tác động của các sản phẩm văn hoá độc hại 
đến trẻ em trên địa bàn.

9. Chế độ báo cáo
Các Phòng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa 
-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả tham mưu, triển khai 
thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” và gửi về Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa và gia đình) trước ngày 
25/6/2022. Phòng QLVHGĐ tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả trong toàn 
ngành gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2022.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các Phòng quản lý nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung 
tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa -Thể thao các huyện, thị xã, thành 
phố tích cực triển khai thực hiện./.

N¬i nhËn:
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TX, TP (để p/hợp chỉ đạo)
- Các Phòng QLNN, đơn vị SN thuộc Sở;
Phòng VHTT và các Trung tâm: VHTT, 
VHTTTT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Trường Thắng
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