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HƯỚNG DẪN
Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và
tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho con CBCCVCLĐ năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ, ngày 25/8/2020 của LĐLĐ tỉnh
Quảng Trị về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và tổ
chức các hoạt động vui tết trung thu cho con CNVCLĐ năm 2020; Chương trình
công tác trọng tâm của BTV CĐVC tỉnh, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn
tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho con CBCCVCLĐ năm 2020 với
những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn
viên, CCVCLĐ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng
tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng, đặc biệt trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt.
- Tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các em nhân dịp Tết trung
thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con
ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
- Tùy vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và các văn bản chỉ đạo về
công tác phòng, chống dịch Covid -19 của Chính phủ, UBND tỉnh, các công đoàn
cơ sở tổ chức hoạt động vui Tết trung thu năm 2020 thật ý nghĩa, thiết thực, chu
đáo, tránh lãng phí, hình thức, đảm bảo cho con CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn tham gia vui Tết trung thu 2020 với tinh thần “Vui tươi - thiết thực - bổ ích an toàn - tiết kiệm”.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật trẻ em và
các chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; truyền thông, tư vấn về
kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy, chăm sóc và phát triển trẻ em kết hợp tư vấn về hôn
nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình trong chăm
sóc, nuôi dạy con; công tác xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước để
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tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội, của các cấp công đoàn và
CBCCVCLĐ đối với công tác này.
Tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng,
chống xâm hại trẻ em”; vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc
triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phòng ngừa
xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; phòng chống đuối
nước trẻ em nhất là trong dịp hè. Truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em số 18001567
và fanpage: Vì Trẻ em và Bình đẳng giới Quảng Trị để mọi người dân và trẻ em
thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu được tư
vấn, hỗ trợ.
Huy động sự tham gia tích cực của CĐCS trực thuộc, đoàn viên, CCVCLĐ
trong thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em theo Chỉ thị số 20-CT/TW ngày
05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 23/CT-TTg
ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3686/UBND-VX ngày
11/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện
quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
Phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động vui chơi,
giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút trẻ em tham gia; các
hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình,
diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cũng như thực tế tại cơ quan, đơn vị.
3. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
- Tặng quà cho con CBCCVCLĐ và trẻ em cộng đồng có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu.
- Tổ chức khen thưởng cho con cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ có thành tích
trong học tập; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Viên chức tỉnh
- Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tăng cường các giải
pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và tổ chức các hoạt động vui
Tết trung thu năm 2020 cho con CBCCVCLĐ.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của các CĐCS trực
thuộc trên trang Website và facebook của CĐVC tỉnh.
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2. Công đoàn cơ sở trực thuộc
- Căn cứ những nội dung hoạt động tại Hướng dẫn này và điều kiện thực tế
của cơ quan, đơn vị, để xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung hoạt động
phù hợp tại cơ sở.
- Tích cực đưa tin tuyên truyền các hoạt động vui Tết trung thu năm 2020
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trên đây là Hướng dẫn tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền
trẻ em, bảo vệ trẻ em và tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho con
CBCCVCLĐ năm 2020, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các CĐCS tổ chức
thực hiện có hiệu quả.
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh (B/c)
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Người ký: Võ Thị
Thương
Cơ quan: Công đoàn
viên chức
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Võ Thị Thương
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