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An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình công tác Bảo vệ,
Chăm sóc trẻ em năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực
hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo
Công ước của Liên hiệp quốc và Luật trẻ em; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các
nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có cơ hội phát triển.
- Kiểm soát và giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là
phòng chống xâm hại và tai nạn đuối nước. Huy động mọi nguồn lực để triển
khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong ngành giáo dục và
đào tạo.
- Tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy
cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ
em đồng bộ, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội
tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các trường học tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài,
hỗ trợ, tạo điều kiện học tập cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị
bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- 100% các trường học tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm
hại trẻ em, góp phần giảm số vụ trẻ em trong tỉnh bị xâm hại, bạo lực, xâm hại
tình dục so với năm 2020.
- 100% trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện được hỗ trợ, tạo
điều kiện học tập; phối hợp với các ngành chức năng kịp thời xử lý nghiêm các
đối tượng vi phạm thuộc quản lý của ngành.
- Phối hợp với địa phương, rà soát đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trẻ em đang đi
học dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí theo
quy định.
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- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương thực hiện nhiều biện
pháp góp phần đạt tỷ lệ 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ
giúp, chăm sóc, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.
- 100% các trường học lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu mô hình Ngôi
nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại địa phương; tuyên
truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện các tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng
tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.
- 100% các trường học, cơ sở GD mầm non tổ chức các hoạt động truyền
thông cung cấp các kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cha mẹ học sinh,
người chăm sóc trẻ và trẻ em đang đi học ở các trường.
- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương thực hiện nhiều biện
pháp góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em bị tại nạn thương tích và tử vong do đuối
nước so với năm 2020.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục lồng ghép thực hiện Kế hoạch Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em
vào các Kế hoạch, Đề án, Chương trình:
- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14CT/TU ngày 29/5/2012 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực
hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
- Kế hoạch số 2001/KH-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 09/01/2013 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện 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.
- Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngăn chặn
tình trạng đuối nước.
- Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh An
Giang về kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của
Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường;
- Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
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- Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực,
xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025.
- Kế hoạch số 1070/KH-SGDĐT ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em
trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025.
- Kế hoạch số 157/KH-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Chuyên đề Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục
mầm non.
- Kế hoạch số 805/KH-SGDĐT ngày 27/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về Chuyên đề Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục
mầm non.
2. Triển khai thực hiện Luật Trẻ em, các chương trình, chính sách, kế
hoạch về trẻ em
2.1 Thực hiện quyền trẻ em
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc
chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền
trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào Nghị quyết Đại hội Đảng,
kế hoạch phát triển giáo dục của đơn vị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động
truyền thông giáo dục trong trường học; vận động các nguồn lực xã hội nhằm tổ
chức tốt các sự kiện, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các
diễn đàn về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục cho học sinh; tăng cường
công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường
và cộng đồng trong công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giáo dục
lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa và một số môn học chính khóa.
- Tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp theo Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH
ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn
tổ chức diễn đàn trẻ em.
- Tổ chức lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em khi xây dựng các chương
trình, quyết định, kế hoạch có liên quan đến trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo
Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình
xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng
các mô hình Câu lạc bộ quyền trẻ em tại các trường, phát huy hoạt động của mô
hình điểm Công tác xã hội học đường (13 điểm trường), Câu lạc bộ phóng viên
nhỏ trong trường học (02 điểm trường); tổ chức và nâng cao chất lượng Hội thi
tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021 cho học sinh cấp THCS.
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- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn
xây dựng, nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Đặc biệt mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh An Giang, mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà
tạm lánh và mô hình Câu lạc bộ trẻ em nòng cốt; phối hợp thực hiện phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng thông qua các buổi truyền
thông tác động nhận thức trong cộng đồng để thay đổi hành vi bảo vệ trẻ em
trước các nguy cơ tai nạn thương tích.
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức
năng của địa phương tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo địa phương với trẻ em tiêu
biểu nhân dịp đầu năm mới.
2.2. Phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em
- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chính
quyền địa phương xây dựng các điểm giữ trẻ trong mùa lũ tại các huyện có nguy
cơ cao về tình trạng đuối nước; triển khai thực hiện Mô hình Ngôi nhà an toàn
cho trẻ em, thực hiện tốt các chỉ tiêu xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
- Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
công tác phổ cập bơi cho học sinh như hướng dẫn trước đây của ngành, đặc biệt
tập trung cao điểm trong hè.
- Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, địa phương tổ chức các
cuộc gặp mặt, hội ý giữa nhà trường và gia đình, thủ trưởng đơn vị, Giáo viên
chủ nhiệm, tổ chức Đoàn - Đội trường học cần có nội dung trao đổi, có tài liệu
cụ thể, thông tin đầy đủ,… để phụ huynh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho
học sinh chủ động tham gia vào các hoạt động phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, đặc
biệt cần trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, nhận dạng các nguy
cơ bị bạo lực, bị xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích; phải thật sự là cầu
nối giữa gia đình và nhà trường, kịp thời thông báo kết quả học tập và những
thay đổi về tâm sinh lý, tình cảm của học sinh đến phụ huynh; tuyên truyền để
phụ huynh hiểu và quan tâm hơn đến việc giáo dục, quản lý học sinh ngoài giờ
học, không khoán trắng cho nhà trường trong việc giáo dục các em nhằm phát
hiện, ngăn chặn, hỗ trợ kịp thời những học sinh bị bạo lực, xâm hại, góp phần
bảo vệ học sinh, nhất là trong dịp hè và các hoạt động giáo dục tích cực tại đơn
vị và cộng đồng.
2.3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, chăm lo cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt
- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm
tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế
thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; tổ chức Đêm hội Trăng rằm cấp tỉnh, các trường
học tổ chức Đêm hội trăng rằm cho học sinh tại đơn vị bằng các hoạt động vui
chơi bổ ích, phù hợp với điều kiện, tâm lý lứa tuổi của học sinh.
- Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tạo điều kiện cho các em có
hoàn cảnh đặc biệt được vui chơi, giải trí, bồi dưỡng học tập bằng các hoạt động
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thiết thực, đảm bảo an toàn, có biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đuối
nước cho học sinh; có cam kết và thông tin kịp thời, đầy đủ đến phụ huynh học
sinh, đồng thời phát động quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các
em gia đình nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt chuẩn bị vào năm học mới.
- Quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội cho học sinh, nhất là kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử văn
hóa; nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm thực tế với môi trường thiên
nhiên, làng nghề truyền thống gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ý thức
trách nhiệm trong phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống ma túy, các tệ
nạn xã hội, bạo lực học đường; giáo dục chấp hành tốt luật giao thông; giáo dục
giới tính…
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, thực
hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em; kịp thời phát hiện những
trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS,
trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng để các em được nhận hỗ trợ và
kết nối dịch vụ.
3. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 16/5/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải
pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai
thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường
hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang; giải quyết và hỗ trợ
kịp thời tình trạng trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại đặc biệt là xâm hại tình
dục và tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông trong nhà trường, xây dựng kế
hoạch phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, đảm bảo
an ninh trật tự trường học, có giải pháp phòng ngừa, cung cấp kiến thức, kỹ năng
thông báo, tố cáo các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em cho cha, mẹ, người chăm
sóc trẻ em. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về trường
hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, bị xâm hại tình dục.
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức
tuyên truyền sâu rộng trong trường học và cộng đồng, giới thiệu hệ thống cung
cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em kết nối với các dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội,
y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng việc bảo vệ trẻ em ở cả ba cấp
độ; phối hợp chặc chẽ trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, thông báo,
tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Chủ động nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, tích cực chỉ đạo, phối
hợp giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trẻ em
phức tạp được dư luận quan tâm, do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông
tin hoặc yêu cầu giải quyết. Phối hợp, xử lý thông tin kịp thời giữa địa phương
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với các cơ quan bảo vệ trẻ em ở Trung ương và Cục Trẻ em, Tổng đài 111 trong
việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Xác định rõ
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em, vi
phạm quyền trẻ em. Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc
chẫm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm
quyền trẻ em. Thường xuyên cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích vào hệ thống
cơ sở dữ liệu trẻ em ở địa phương.
- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với các
vụ việc, tình huống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch
giáo dục của các đơn vị.
4. Thực hiện Quyết định 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao
động trẻ em giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày
23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa, giảm thiểu lao
động trẻ em tỉnh An Giang.
Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đánh giá,
tổng kết hiệu quả của hoạt động Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực
quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO) tài trợ tại 09 xã của 4 huyện: Châu Phú, Chợ Mới, An
Phú và thành phố Châu Đốc; tổ chức các hoạt động tham vấn về giáo dục, dạy
nghề, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ sinh kế cũng như cải thiện điều kiện làm việc;
triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp để trẻ hưởng lợi và gia đình
trẻ được tiếp cận giáo dục, dạy nghề, học nghề và cơ hội sinh kế.
- Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa
phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật,
chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; triển khai có hiệu quả
chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo; cải thiện điều kiện, môi trường lao động
phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh; giáo dục
nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình trẻ có nguy
cơ lao động và tham gia lao động cải thiện cuộc sống.
5. Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh
tim bẩm sinh.
Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức
tuyên truyền về Chương trình khám sàng lọc tim, mắt và chi cho trẻ em tại cộng
đồng; tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ em bị bệnh tim đến khám chăm
sóc sức khỏe định kỳ tại các địa điểm do các ngành chức năng tổ chức; thực hiện
tốt công tác y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh ở mỗi
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đầu năm học nhằm kịp thời thông tin đến phụ huynh tình hình sức khỏe của các
em và tư vấn chăm sóc, điều trị.
6. Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 về
việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
- Triển khai kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động vì trẻ
em năm 2021 với chủ đề do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tham mưu, chỉ đạo
hàng năm. Tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, cha mẹ học sinh và trẻ em
trong việc thực hiện các quyền của trẻ em; quan tâm nâng chất lượng các hoạt
động truyền thông trong trường học về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc
biệt trong việc bảo đảm môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng chống
tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường.
- Tập trung tổ chức các hoạt động cao điểm trong dịp hè như: Lễ phát
động, Trại hè, Ngày hội, Diễn đàn, giải bóng đá, giải bơi lặn cứu đuối, du khảo
về nguồn, văn nghệ, trưng bài tranh ảnh thiếu nhi, hội thi cháu ngoan Bác Hồ,
hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Hội thi nghi thức đội; sinh hoạt Câu lạc bộ Quyền trẻ
em,… Phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của
từng đơn vị trường học; tổ chức hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ trong
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 sao cho thiết thực, gần gũi, phù hợp với
tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tế của đơn vị; có nhiều hoạt động quan tâm
nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tai nạn thương
tích, trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng
biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn,…
- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thực hành văn hóa ứng
xử trong đời sống hàng ngày ngay trong nhà trường, gia đình, cộng đồng dân cư
và khi dùng mạng xã hội; tổ chức các chuyên đề giáo dục, bảo vệ trẻ em trên
mạng xã hội phù hợp với tình hình mới.
7. Triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND
ngày 30/8/2019 về “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh An
Giang và Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 30/8/2019 về “Chăm sóc vì sự
phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng
đồng giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập
đối với trẻ em khuyết tật nhằm giúp trẻ được phát triển toàn diện như những
hướng dẫn trước đây.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức họp mặt
giao lưu với trẻ em khuyết tật trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; giới
thiệu, cung cấp các dịch vụ toàn diện về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em
khuyết tật; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật,
chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ tại cộng
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đồng; phối hợp rà soát, thực hiện tốt việc đăng ký khai sinh, hộ khẩu và cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định
- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ được học tập,
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tiếp cận thông tin về các dịch vụ liên
quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời và hỗ trợ trẻ
em khuyết tật, giới thiệu cho gia đình trẻ tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục tại cộng đồng.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia của
các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng dân cư và các cá nhân trong và ngoài
nước tham gia chăm sóc trẻ em khuyết tật; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên,
người chăm sóc trẻ được tham gia học tập kinh nghiệm về phòng ngừa, phát
hiện sớm, phục hồi chức năng, hỗ trợ chăm sóc trẻ em khuyết tật.
8. Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động
xã hội về công tác trẻ em
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
bằng nhiều hình thức như: hội thi, liên hoan, hội diễn, sinh hoạt ngoại khóa, phát
thanh học đường, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề...; đặc biệt quan tâm,
tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định
chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng
bảo vệ trẻ em cho các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và trẻ em trong việc
phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng tránh lao động trẻ em; phòng tránh
tai nạn thương tích trẻ em, tai nạn đuối nước.
- Công khai và niêm yết số điện thoại đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ
phụ nữ, trẻ em bằng nhiều hình thức; đảm bảo 100% các trường học thực hiện
treo bảng “Số điện thoại đường dây nóng” đặt tại các địa điểm dễ quan sát tại
đơn vị: Tổng đài Quốc gia 111, đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội
tỉnh An Giang (18008077) để mọi phụ huynh và học sinh liên hệ khi có nhu cầu
tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em, phối hợp
trong việc xử lý thông tin, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em (Cuộc gọi đến đều
được miễm phí khi gia đình và trẻ em có nhu cầu cần được bảo vệ).
- Tổ chức tuyên truyền, vận động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ
chức, cộng đồng, gia đình và trẻ em để thực hiện các quyền trẻ em, giải quyết
các vấn đề về trẻ em ở địa phương và đơn vị; chú trọng truyền thông, giáo dục
các kỹ năng thực hiện quyền trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người
làm việc trực tiếp với trẻ em và trẻ em.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em
về tự bảo vệ, phòng, chống bị xâm hại và thực hiện quyền được tham gia vào
các vấn đề về trẻ em.
9. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về
bảo vệ, chăm sóc trẻ em
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- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tự kiểm tra và kiểm
tra thực hiện quyền trẻ em trong các trường học. Thường xuyên quan tâm theo
dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, nhất là tình hình chăm sóc trẻ ở các nhà trẻ, mẫu giáo, các trường tiểu học
có bán trú.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử học
đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng
chống bạo lực học đường và các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi cho
học sinh tại các trường học.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện và
nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với
cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn kết tiêu chí về
thực hiện quyền trẻ em, thực hiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công
nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị
văn minh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường
sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em,
đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục trẻ em, các hoạt động vui chơi, giải trí, các
phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, khu vực thường xảy
ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở học
sinh, thông tin đến phụ huynh và các cơ quan chức năng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT
Tham mưu Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của từng
phòng có lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực,
xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.
Giao phòng Chính trị, tư tưởng là đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện theo định kỳ (06 tháng và 01 năm). Riêng phòng Giáo dục Trung học và
Giáo dục thường xuyên tham mưu Phó Giám đốc phụ trách thực hiện Dự án ILO
theo yêu cầu của Dự án và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức
năng, nhiệm vụ của phòng.
2. Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc
Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, tự
kiểm tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách tại đơn vị.
Phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý,
đội ngũ giáo viên trong việc phát hiện, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực.
Báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc
trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực cho các cơ quan chức năng địa phương
và cấp quản lý để giải quyết kịp thời.
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Định kỳ báo cáo (theo mẫu), gửi số liệu qua email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn. Thời gian báo cáo: trước ngày 10 tháng
6 và ngày 10 tháng 11 của năm.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV, GDTC);
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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