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KE HOACH
Triên khai thiyc hin cong tác tré em nàm 2020

Thirc hin Van bàn so 521/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 cüa Uy ban
nhân dan tinh ye vic triên khai th1rc hin cong tác tré em näm 2020, S Van
hoá, The thao và Du ljch xây dirng kê hoach thirc hin, nhu sau:
I. MuC DId, YEU CAU
1.Muicdich
Tiêp tc day manh, dOi mâi các hot dng tuyên truyn, giáo diic v bào
v, chäm soc tré em, nâng cao trách nhim cüa các cap các ngành và cong dng
ye cong tác tré em, to môi trung song an toàn, lành mnh cho tré em; phát huy
vai trô, trách nhim cüa các cap, các ngành, doàn the, dja phucmg trong vic
tham gia thirc hin các chuo'ng trInh, miic tiêu ye bào v, chàm soc tré em có
hoàn cành dc biêt.
2. Yêu câu
Cong tác tuyên truyên phài thirc hin thuô'ng xuyên, kjp th?iii, có trong
tam, trçng diem; ni dung tuyên truyên phãi sat thirc, phü hçip; các hInh thüc
tuyên truyên da dng, phong phü, chü tr9ng tuyên truyên tai các buôi sinh hot,
hi hop thôn, bàn, to dan phô. Duy trI tO chüc và nâng cao chat luçmg các hoit
dng vui chai giài trI phü hçip, tto san chcii bô ich, an toàn cho tré em.
II. NQI DUNG THUC HIN
1. Cong tác tuyên truyn
1.1. N3i dung tuyên truycn

- Tuyên truyên, phO bién Lut và các Nghj dnh cüa ChInh phU quy dnh
chi tiêt mt sO diêu cüa Lut, dtc bit là các ni dung mi cüa Lut tré em,
Quyt djnh so 155 5/QD-TTg ngày 17/10/2012 cüa Thu tithng ChInh phü ye
vic phé duyt Chucmg trInh hành dng quOc gia vI tré em giai don 20122020. Các Van bàn cüa Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh: Ké hoch so 54-KHITU
ngày 05/02/2013 cüa Tinh üy ye thrc hin Chi thj so 20-CT/TW ngày
05/11/20 12 cüa B ChInh trt ye tang cuông sr lành dio cüa Dãng dôi vi cong
tác chäm sóc, giáo diic và bào v tré em trong tInh hInh mâi; Kê hoch sO
55/KH-UBND ngày 30/7/20 13 cña Uy ban nhân dan tinh ye thuc hiên chi thi sO
20-CT/TW ngày 05/11/20 12 cüa B ChInh trj ye tang cuè'ng sr länh do cüa
Dàng di yj cOng tác chàm sóc, giáo dc yà bào v tré em trong tInh hInh mth;
K hoach s 35/KH-UBND, ngày 29/4/20 16 cña Uy ban nhân dan tinh triên
khai thirc hin
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Quy& djnh s 34/2014/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa Thu tuóng ChInh phü v
quy djnh Tiêu chuân xä, phuè'ng phü hçip v9i tré em; Quyêt djnh si 207/QDUBNID ngày 29/6/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Chiiang
trInh bâo v tré em tinh Tuyên Quang giai dotn 20 16-2020; K hoach s
57/KH-UBND ngày 8/7/20 16 ye phông, chông tai nan, thuung tIch tré em giai
doan 2016-2020 trên dja bàn tinh Tuyên Quang...
1.2. Hinh thá'c tuyên truyn
Thông qua hot dng cüa di tuyên truyên lu'u dng, di chiu bong luu
dng, h thông thiêt chê van boa, the thao và tram truyên thanh Co s&.
2. To chIrc các hoyt dng cho tré em
- To chirc các hoat dng van hóa, vui choi, giãi trI, th diic th thao và
các hoat dng chäm soc tré em nhân ngày Têt thiêu nhi 1/6, Tháng hành dng
vi tré em 2020, khai giàng nàm h9c mdi, Têt Trung thu, Tet nguyen dan...
- T chIrc các lop nãng khiu cho tré em vào dip he: Boi 1i, vö thut, hôi
hQa, bong dá, am nhac, müa...
- Ung h, tang qua cho tré em nhân Tháng hành dng vi tré em, Tt thiu
nhi 1/6; Têt Trung thu.
III. TO CHUC THçC HIIN
1. Các Phông chuyên môn, các don vj sir nghip trirc thuc S&
1.1. Phàng Xây drng np sng van hoá và gia dmnh
Chü trI, phi hcp don dc, theo doi vic thrc hin các ni dung néu tai
Kê hoach nay; djnh kS' 6 tháng, 1 näm tong hçp, báo cáo kêt qua thrc hin theo
quy dnh.
1.2. VànPhàngSó'
Tham mini tuyên truyên, vn dng và hiróng dn can b, cOng chuc, viên
chuc trong ngành van hóa, the thao và du ljch üng h Qu5 bào trg tré em tinh
nhân "Tháng hành dng vi tré em ". PhOi hçip v1i Cong doàn, Doàn thanh niên
t chirc các hoat dng vui chcyi và tang qua cho các cháu thieu nhi là con can
b, cOng chüc trong co quan, tao không khI vui tuoi, bô Ich và dng viên các
em phn du hc tp và sang tao nhân ngày Têt thiêu nhi (1/6), Têt Trung thu.
1.3. Thanh tra So'
Phi hqp vi các Co quan lien quan t6 chuc kim tra các co s& hoat dng yn
hóa, kinh doanh djch vçi van hóa, the diic the thao trén dja bn toàn tinh; xir l kjp
thai các hành vi vi pham pháp lut ye kinh doanh các san phâm van hóa không lành
manh, ânh hinTing xu dn nhân cách cüa tré em.
1.4. Trung tam Van hoá tmnh
Chi dao Di tuyên truyen luii dng biên tsp, xây dirng các chuong trInh
tuyén truyn tng hcip theo các ni dung nêu tai phân II Ké hoach nay de tuyén
truyn trong nhân dan. Phi hçp, hung dn Trung tam Van hóa, Truyen thông
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và Th thao huyn, thành ph t chüc các l&p näng khiu cho tré em trong djp
he; to chüc các hoat dng van hóa, van ngh cho tré em nhân Tháng hành dng vi
trê em, ngày Têt thiêu nhi 1/6, Têt Trung thu, Têt nguyen dan...
1.5. Trung lam Phdl hành phim và Ozku bong
- Chü dng khai thác phim thai sir, phim ye thiêu nhi, chiêu phim phiic
vu tré em các dan tôc trên dja bàn tinh.
- T chirc tuyên truyên truôc các buôi chiêu phim ye chü truang, dung
lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nwc ye cong tác báo v, chäm soc
tré em.
1.6. Doàn Ngh thult dan 43c linh
Xây dirng các chuo'ng trInh, tit miic ngh thut phü hcip biu din ph%lc
vij tré em, tp trung vào thi gian diên ra Tháng hành dng vi tré em và ngày Tt
thiêu nhi 1/6, Têt Trung thu...
1.7. Thw viên tinh
T chirc trung bay, gith thiu sách, báo, tap chI có ni dung v các chü
truclng, du&ng lôi cña Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuôc, cüa tinh v
cong tác bào v, chäm soc tré em tai Thu vin tinh và luân chuyên ye các thu
vin, tü sách Ca s phiic v ban d9c.
1.8. Trung tam Hun 1uyn và thi du the dycthê thao tinh
To chrc các ló'p bôi duOng, dào tao näng khiêu ye k' thut dá bong, câu
lOng, c?y vua, pencaksilat, vovinam (vO Vit dao), boi li... cho các em thiu
niên, nhi dOng, cao diem là trong dip he, thu hut các em h9c sinh, thanh, thiu
niên và nhi dông tham gia; phôi hqp tharn mini tO chüc L phát dng và triên
khai thI diem tiêu chI dánh giá tré em biet bai và k näng phông, chông duôi
nuic näm 2020.
1.9. BOo tang tinh, Ban QuOn 1j QuOng trithng Nguyen Tt Thành
T chüc m cira don, phiic vii trê em dn tham quan, h9c tap tai Bào tang
tinh. Lam tOt cOng tác don tiêp, huOng dan, phiic vii tn tInh, chu dáo cho
doàn khách tham quan là tré em den tham quan tai các khu di tIch ljch sir, van
hóa và danh lam thang cánh trén dja bàn tinh và vui chai cho tré em tai Quâng
truYng Nguyen Tat Thành.
2. Phông Van hoá và Thông tin các huyn, thành phô
- Tham mixu chi dao, phi hçp vOi cac co quan thành vien Ban Chi dao
thirc hin cong tác gia dInh; Phong trào "Toàn dan dan k& xay dirng di sng
van hóa" các xã, phuO'ng, th trtn dày manh Phong trào "Toàn dan doàn ke't xáy
dy?'zg d&i sang vOn hoá" tai co sâ, tr9ng tam là huó'ng dn cci si t chuc dng k,
xây drng yà bInh xét các danh hiu "Gia dinh vOn hoá ", "ThOn, bOn, td dan p/is vOn
hoá ", trong do chü tr9ng tiêu chI v cong tác bào v, chäm soc tré em, phOng, chng
bao 1irc gia dInh di vO'i tré em. Dua tiêu chI xA, phisO'ng, phü hçp vOi tré em là mt
trong nhüng tiêu chI dánh gia, cong nhn "Xã dat chun nOng thôn mOi", "PhuO'ng
dat chutn van minh do thi".
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- Chi dao can b phii trách nhà van hoá thôn, bàn, t dan ph& các câu
ltc b gia dInh van hoá, câu lc b gia dlnh phát trin bn vU'ng, t chirc các
bui sinh hoat chuyên d v cong tác bào ye, chäm soc tré em, phOng, chng
bto 1irc d6i vOi tré em trong m6i gia dInh.
3. Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao các huyn, thành phô
- Chi do di tuyên truyn km dng dan dirng chrnmg trInh tuyen truyn
dcin, chuang trInh tong hçip (tiêu phâm, kjch ngàn, kjch vui) to chrc tuyen truyên,
phô biên sâu rng các ni dung duçc nêu tti Mc 1, Phân II, Kê hoch nay.
- To chüc các lap bi duOiig, dào to näng khiu v k' thut dá bong, cu
lông, ca vua, pencaksilat, vovinam (vO Vit dao), boi h5i, am nhc, müa, hi h9a...
cao diem là trong dip he cho các em thiêu niên, nhi dông.
- T chüc trisng bay sách, báo tp chI có ni dung phü hç'p vai tré em ti
thu vin huyn, thành phô và các tü sách Ca sâ phyc vi dc giã là tré em.
D nghj các Co quan, don vi can cü nhim vi trin khai th1rc hin và g1ri
báo cáo 6 tháng truIrc ngày 18/5, 1 näm trtr&c ngày 15/11/2020 ye a Van
hoá, The thao và Du ljch dê tong hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh./.
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- Länh dao Sâ;
- Các Phông CM, các don vj trrc thuôc Si
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- Luu: VT, NSVHGD.
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