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V/v triển khai thực hiện công tác
trẻ em năm 2022

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện Công văn số 488/UBND-KGVX ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022;
Phối hợp triển khai Kế hoạch số 17/KH-SLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà
trường và toàn xã hội về công tác trẻ em. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt quyền của trẻ em. Xây dựng môi trường sống an
toàn, lành mạnh nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại và tai nạn
thương tích. Thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn tỉnh.
- Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, giải quyết các
vấn đề về trẻ em, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai, biến đổi
khí hậu.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp
dưới nhiều hình thức; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới: 1,18%;
- Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với năm 2021; 100% trẻ em bị xâm hại được
hỗ trợ, quản lý, can thiệp kịp thời;
- Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích
so với năm 2021;
- 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động
vì trẻ em, Tết Trung thu, Diễn đàn trẻ em;
- 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức,
kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (bao gồm tiền mặt, hiện vật và các
chương trình hỗ trợ cho trẻ em).
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- Tăng cường nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em. Tạo
điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham
gia của trẻ em; được tham gia ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù
hợp.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch,
văn bản chỉ đạo về công tác trẻ em đã được trung ương, tỉnh, huyện ban hành để thực
hiện tốt công tác trẻ em.Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
ngày 05/12/2012 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”.
2. Làm tốt công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm
sóc, giáo dục trẻ em, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống,
các mô hình, câu lạc bộ, diễn đàn của trẻ em; phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp,
xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trong trường
học; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em; chăm sóc sức
khỏe tâm thần; phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.
3. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp
luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em chú trọng
truyền thông trực tiếp nhằm đảm bảo các thông tin, sản phẩm truyền thông đến từng
gia đình, lớp học, cộng đồng dân cư và trẻ em. Truyền thông rộng rãi “Tổng đài quốc
gia bảo vệ trẻ em - số 111” và các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương để mọi người
dân và trẻ em biết và để liên hệ thông báo, phản ánh, tố giác nguy cơ, hành vi, bạo lực,
xâm hại trẻ em; cũng như khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ.
4. Các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân
thiện, không có bạo lực học đường; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc
bộ, chương trình, hoạt động của học sinh. Khuyến khích các trung tâm giáo dục kĩ
năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức
các hoạt động giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh, nhất là kĩ năng phòng tránh đuối
nước, tai nạn thương tích phòng, chống dịch COVID -19, bảo vệ trẻ em trong thời đại
công nghệ số.
5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học, trong đó có nội dung đầu tư
xây dựng, lắp đặt bể bơi; Huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ và lồng ghép các
chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp học sinh khuyết
tật, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6. Chủ động rà soát, xây dựng dữ liệu về học sinh, đánh giá và phát hiện kịp
thời học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh khuyết tật để xác định các biện pháp trợ
giúp hiệu quả; phối hợp với các cơ sở y tế, các đơn vị có liên quan phòng ngừa, can
thiệp sớm, triển khai các chương trình trợ giúp giáo dục đối với học sinh có biểu hiện
tự kỷ và rối nhiễu tâm trí,...
7. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác trẻ em.
8. Tổ chức tốt các hoạt động, các sự kiện liên quan đến công tác trẻ em: Hoạt
động tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trong trường học, hỗ trợ trẻ em không
may bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bị tai nạn giao thông; hưởng ứng Tháng
hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng
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phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”;Diễn đàn trẻ em các cấp, Hội thi tìm hiểu kiến
thức về bảo vệ trẻ em, Tết Trung thu năm 2022.
III. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác trẻ em; kiện toàn, bồi dưỡng, tập
huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác trẻ em. Phối
hợp với cơ quan chức năng ở địa phương để triển khai công tác trẻ em trong các cơ sở
giáo dục.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm
hại trẻ em, học sinh xảy ra tại đơn vị; triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống
tai nạn, thương tích cho trẻ em; có biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời trẻ em, học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đảm bảo cho các em được học tập trong môi trường an
toàn, lành mạnh.
3. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường
học; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên về phòng chống tai nạn
thương tích trẻ em; xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ
em.
4. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơ sở Đoàn tại địa phương trong việc bàn
giao, quản lý học sinh và tổ chức hoạt động hè an toàn, chuẩn bị cho trẻ em có kỳ nghỉ
hè an toàn, lành mạnh.
5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh phân công lãnh đạo phụ trách công
tác trẻ em, bố trí ít nhất 01 nhân sự làm cán bộ đầu mối phụ trách công tác trẻ em.
Thực hiện tốt việc thu thập thông tin số liệu trẻ em và cập nhật dữ liệu trẻ em vào cơ
sở dữ liệu ngành theo định kỳ.
6. Chế độ báo cáo: Các cơ sở giáo dục định kỳ báo cáo kết quả công tác trẻ em
6 tháng trước ngày 15/5/2022, báo cáo năm trước ngày 15/11/2022(theo đề cương
và
biểu
mẫu
1,2,3,4
kèm
theo)gửi
theo
địa
chỉ
(E-mail:
giaoductrunghocgialai@gmail.com)để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở
Lao động-TB&XH theo qui định.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác trẻ em
năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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