UBND TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 440 /KH - SVHTTDL

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH- UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh
Nam Định về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội về thực
hiện Luật trẻ em, các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại
trẻ em và phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em trong các hoạt
động văn hóa, thể thao, du lịch.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải
trí cho trẻ em, chú trọng tới các đối tượng trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn, tạo điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần phù hợp với
tình hình diễn biến của dịch Covid- 19, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo về
phòng, chống dịch Covid- 19 của Trung ương, của tỉnh.
- Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ
em với các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực
gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2020).
- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em thiết thực, ý nghĩa,
hiệu quả.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề tuyên truyền
Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”
2. Thời gian thực hiện
Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
3. Nội dung
- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về
bảo vệ chăm sóc trẻ em; tuyên truyền về vai trò của gia đình trong việc nuôi
dưỡng, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối
sống, cách ứng xử trong gia đình cho trẻ em.
- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí cho trẻ em theo đúng đường
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lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đảm bảo thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19.
- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan đến trẻ em đảm bảo yêu cầu giáo
dục, phù hợp tâm lý lứa tuổi cho trẻ em.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng và
Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; công tác bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống tuyên truyền, giáo dục đạo đức,
lối sống cho trẻ em; giáo dục trẻ em gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.
- Hướng dẫn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng
hành động vì trẻ em với các hoạt động triển khai Tháng hành động quốc gia
phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2020).
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
2. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh
- Tổ chức tuyên truyền trực quan về chủ đề, thông điệp Tháng hành động
vì trẻ em năm 2020.
- Tổ chức chiếu phim hoạt hình, phim điện ảnh dành cho thiếu nhi; xây
dựng và biểu diễn văn nghệ, các tiểu phẩm về đề tài thiếu nhi.
3. Thanh tra Sở
Thanh tra, kiểm tra các cơ sở, các hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể
thao và Du lịch có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
4. Các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Tăng cường hướng dẫn nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí
cho trẻ em tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong Tháng hành động,
đặc biệt là Tết thiếu nhi (1/6) phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển về thể lực, trí
tuệ, tinh thần của trẻ em đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch
Covid- 19.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện, thành
phố chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động trong Tháng hành
động vì trẻ em năm 2020 gắn với các hoạt động triển khai Tháng hành động
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình Ngày Gia đình Việt Nam
(28/6/2020).
- Phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan đa dạng hóa các hình
thức tuyên truyền về vai trò gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
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em; vai trò của chính quyền, đoàn thể, hộ gia đình trong việc phòng, chống bạo
lực, xâm hại trẻ em, đảm bảo cho trẻ em sống trong môi trường an toàn, lành
mạnh; tuyên truyền cho các gia đình, các thanh thiếu nhi về ý nghĩa của văn hóa
ứng xử trong gia đình gắn với chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 “Giữ
gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.
- Hướng dẫn các cơ sở văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở địa phương tạo
điều kiện về nơi sinh hoạt, bố trí thời gian, thời lượng hoạt động phù hợp, đúng
quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt, tập luyện cho đối tượng trẻ em trên địa bàn đảm bảo thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19.
- Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị
liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở dịch vụ văn hóa có liên
quan đến thiếu nhi; tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia
hoạt động tại các cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
vì trẻ em năm 2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Các phòng quản lý
nhà nước, các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành
phố căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình)
trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở LĐ-TB &XH;
- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó giám đốc;
- Phòng VH-TT các huyện, thành phố;
- Các phòng QLNN, các ĐVSN thuộc sở;
- Lưu: VT, NSVHGĐ.
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