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Số:  

V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2022 trong các cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  5  năm 2021 

 

 

 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị tùy thuộc vào tình hình cụ thể tại địa phương và tại 

các cơ sở giáo dục, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 

09/05/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022. 

2. Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, 

bạo lực trẻ em”. 

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 25/5 đến ngày 30/6/2022. 

4. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông 

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.  

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.  

- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình. 

- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi. 

- Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

- Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ. 

5. Nội dung trọng tâm 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đến 

cha mẹ, người chăm sóc trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ em, trong đó tập trung vào 

các loại hình tai nạn thương tích thường gặp như: Rơi, ngã, đuối nước, tai nạn giao 

thông, bỏng, ngộ độc, bạo lực, xâm hại tình dục. 
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- Thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn”, “Nhà trẻ, mẫu giáo 

an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.  

- Tăng cường tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 

111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương, Đường dây nóng 

24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh: 02543. 829.839, nhà tạm lánh, địa chỉ tin 

cậy tại các địa phương. 

- Triển khai việc lập danh sách bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh 

hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền 

địa phương, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội. 

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể 

thao, du lịch, tham quan, giao lưu với nội dung bổ ích, an toàn, hình thức phù hợp, 

giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực 

học đường, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em và các kỹ năng 

phòng, chống dịch bệnh covid-19 và các dịch bệnh mùa hè ở trẻ em vào chương 

trình giảng dạy phù hợp với các cấp học; tăng cường các chương trình đào tạo kỹ 

năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm hại tình 

dục trẻ em, kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em, kiến 

thức về giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. 

- Chủ động kiểm tra, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho học 

sinh trong trường học và thực hiện cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai 

nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại 

tình dục, tai nạn, thương tích trẻ em trong cơ sở giáo dục; Tăng cường công tác 

kiểm tra đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các bể bơi, kiên quyết xử lý các điểm dạy 

bơi và học bơi không an toàn. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương trong việc chỉ 

đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích nhất là những nhóm giữ 

trẻ gia đình, những nhóm giữ trẻ không phép; Chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em, vi phạm 

quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐBTXH (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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