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Kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022  

   

Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng,  Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-SVHTTDL ngày 27/5/2022 về 

triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch lồng ghép vào các nhiệm 

vụ, hoạt động chuyên môn.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nhằm thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em, nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội với nhiệm vụ 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh 

và thân thiện cho trẻ em từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội; tạo điều kiện 

tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn diện 

về thể chất và tinh thần, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố tăng 

cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 
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em; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và các 

chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... 

lồng ghép với các hoạt động chuyên môn, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, cổ động trực quan (thông qua hệ thống pano khẩu hiệu). Thông qua 

công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành về vị trí, vai trò, trách nhiệm của 

gia đình, xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.  

- Hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền 

phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em tại các bể bơi, sông hồ, các 

điểm du lịch, khu vui chơi giải trí... Phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ 

chức ngày Olympic trẻ em tại tỉnh Cao Bằng, huy động 800 học sinh tham gia chạy 

hưởng ứng ngày Olympic trẻ em, tổ chức các hoạt động thể thao (Bóng đá, bóng 

bàn, cầu lông) có trao giải và giấy chứng nhận cho các học sinh tham gia.  

- Cử 01 công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở 

triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022 do 

Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức tại tỉnh Nghệ An.  

- Lồng ghép công tác chuyên môn nghiệp vụ phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

các chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em: Mở các lớp năng 

khiếu hè được 12 lớp với các bộ môn (cầu lông, bóng đá, bóng rổ, quần vợt, cờ 

vua, khiêu vũ thể thao, võ boxing, múa, mỹ thuật, dân ca, kỹ năng MC, đàn piano) 

với hơn 200 học sinh tham gia với các lứa tuổi từ 5-16; mở được 05 lớp bơi phổ 

cập, chống đuối nước dành cho đối tượng là thiếu niên, nhi đồng với khoảng 100 

học sinh.  

- Thực hiện tuyên truyền về Luật trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em trên Bản 

tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức chiếu phim phục vụ trẻ em tại vùng sâu, 

vùng xa biên giới, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng nhân ngày Quốc tế 

thiếu nhi 01/6 được 07 buổi.  

- Thực hiện miễn phí 100% vé tham quan di tích cho trẻ em lứa tuổi từ 10 

tuổi trở xuống; miễn phí 100% vé xe điện cho trẻ em lứa tuổi từ 6 tuổi trở xuống; 

giảm 20% đến 50% vé tham quan cho các trường học đến tham quan, học tập, 

ngoại khóa tại các khu di tích.  

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động vui chơi, giải trí, khu trò chơi dân gian 

tại các Khu di tích phù hợp với từng lứa tuổi.  

- Tổ chức Tặng thẻ thư viện miễn phí, tặng sách truyện cho độc giả thiếu nhi 

nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (30 thẻ thư viện; 30 cuốn sách, truyện) tại Thư 

viện tỉnh; bổ sung sách mới phục vụ thiếu nhi trong dịp hè 1.548 bản.  

- Tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện tại một số trường học 

trên địa bàn tỉnh; ); phối hợp với Ban quản lý Phố đi bộ Kim Đồng phục vụ xe thư 



viện lưu động vào các ngày thứ 6 hằng tuần được 3 buổi, thu hút hơn 600 lượt độc 

giả tham quan, đọc sách và sử dụng dịch vụ của xe lưu động; tặng 01 tủ sách thiếu 

nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (50 bản sách).  

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Tham mưu 

UBND huyện xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Tháng 

hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em”; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng 

kế hoạch, tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.  

- Tăng cường tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, 

thực hiện tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn bằng nhiều hình thức cụ thể: 

Tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị tại các xã, thị trấn, cuộc họp cơ quan, 

đơn vị, trường học sinh hoạt cộng đồng; treo 164 băng rôn tuyên truyền tại các 

tuyến đường trung tâm, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, 

trường học. 

- Xây dựng chuyên mục về đề tài trẻ em và lồng ghép tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng được 40 tin bài nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. 

- Tổ chức được 02 lớp năng khiếu về thể thao, 01 lớp năng khiếu múa (Hà 

Quảng); 01 lớp bơi (Nguyên Bình).  

- Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác thông tin tuyên 

truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như việc triển khai thực hiện các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

- Công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung, chương trình Chương trình hành 

động vì trẻ em được quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả tác động tích 

cực đến nhận thức các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.  

- Các hoạt động được tổ chức đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong 

phú đa dạng lồng ghép trong công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật về 

công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; huy động sức mạnh của nhân dân tham 

gia công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và đẩy lùi hành vi ngược đãi, bạo 

lực, xâm hại và tình dục, bóc lột sức lao động của trẻ em được phát triển bình đẳng 

góp phần ổn định văn hóa - xã hội tại địa phương.  

2. Hạn chế 



- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đôi khi còn thiếu đồng bộ, 

chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên. 

- Kinh phí hoạt động còn hạn chế chủ yếu là lồng ghép trong các hoạt động 

chuyên môn, do vậy việc tổ chức các hoạt động cho trẻ em còn hạn chế; một số phụ 

huynh vẫn chưa thật sự quan tâm trong việc cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 121/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 

hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

2. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và 

phòng chống xâm hại trẻ em. 

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động về công tác trẻ em với nhiều hình thức, 

nội dung phong phú phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. 

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác chăm sóc, 

giáo dục, bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới theo 

chức năng của ngành. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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