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 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau: 

 I. MỤC TIÊU  

 1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức 

chính trị - xã hội, cha, mẹ, người đỡ đầu trẻ em và nhân dân về quyền trẻ em, 

công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng, tạo sự 

chuyển biến từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm 

sóc, phát triển toàn diện cho trẻ em; thông qua hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao các cấp, tạo môi trường thân thiện để trẻ em có thể tiếp cận và tham gia 

hưởng thụ vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, vui 

chơi giải trí tại địa phương. 

 2. Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn 

từ 2% đến 3% hằng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. 

 3. Đến năm 2025 tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi 

dành cho trẻ em đạt 40% và năm 2030 là 45%. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cha, mẹ, người đỡ đầu trẻ 

em và mọi người dân về quyền trẻ em, công tác chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ 

em, nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống 

xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; 

bảo về trẻ em trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng chống tai nạn, thương 

tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. 

 - Tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, 

hiệu quả như: Xây dựng pa nô, treo băng rôn, khẩu hiểu, biên tập các chương 

trình thông tin, tuyên truyền thông qua các đội thông tin lưu động; đội chiếu bóng 
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lưu động; xây dựng các tiểu phẩm, chương trình nghệ thuật có nội dung tuyên 

truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền trẻ em, công 

tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng… để biểu diễn 

phục vụ nhân dân. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về quyền trẻ em, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục 

trẻ em tại gia đình và cộng đồng trong các cuộc họp, hội nghị và sinh hoạt định 

kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

 2. Thực hiện các mục tiêu của kế hoạch gắn với thực hiện các hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch 

 - Hằng năm, quan tâm lồng ghép thực hiện các mục tiêu chương trình hành 

động vì trẻ em vào các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác trẻ em, công tác 

gia đình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch. 

 - Hướng dẫn, trang bị kiến thức và kỹ năng cho gia đình về thực hiện quyền 

trẻ em; xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển mô hình nhóm gia đình 

đồng hành cùng trẻ em để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong gia đình. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, du lịch và vui chơi giải trí, biểu diễn, sáng tác nghệ thuật  cần có nội dung 

phù hợp với văn hóa, truyền thống đặc biệt là với đặc điểm lứa tuổi và sự phát 

triển toàn diện của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí nhằm tạo sân chơi lành 

mạnh, môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện, đặc biệt 

là trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng đồng bảo dân tộc thiểu. 

 - Hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em có thể phát huy khả năng, năng khiếu của 

bản thân để tham gia các hội thao, hội diễn dành cho trẻ em tại tỉnh và toàn quốc. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; huy động toàn dân tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và phát 

triển toàn diện cho trẻ em. 

 - Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết chế văn hóa ở 

các huyện, thành phố; xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa -

Khu thể thao thôn theo đúng quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trú 

trọng các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em, nhất là trẻ em tại địa bàn 

các xã vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng 

nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa và 

việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận môi trường 

văn hóa lành mạnh. 

 - Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, trọng tâm là xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố 

văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

 1.1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực 

hiện các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch; đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực 

hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này của các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng 

Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, 

thành phố. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2018 - 2025 trong hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch. Tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về công tác trẻ em. 

 1.2. Văn phòng Sở 

 Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động  các nội dung về quyền trẻ em, công tác chăm sóc, phát triển toàn 

diện trẻ em, nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, 

chống xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành 

chính; bảo về trẻ em trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng chống tai nạn, 

thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. 

1.3. Thanh tra Sở 

Căn cứ chức năng, thẩm quyền, chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa 

trên địa bàn tỉnh, nhất là việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các 

sản phẩm văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em 

được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh. Kịp thời phát hiện và xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, 

ảnh hưởng xấu đến nhân cách trẻ em. 

1.4. Trung tâm Văn hóa tỉnh  

Chỉ đạo đội thông tin lưu động biên tập, dàn dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hướng dẫn Trung tâm 

Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện, thành phố tổ chức các lớp năng khiếu 

cho trẻ em trong dịp hè, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho trẻ em nhân Tháng 

hành động vì trẻ em, ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… 

1.5. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

 Dàn dựng và biểu diễn các tiết mục, chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù 

hợp với mọi đối tượng để biểu diễn phục vụ nhân dân; tập trung nghiên cứu, 

sáng tác, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật (ca khúc, tiểu phẩm, tác phẩm 

múa…) có nội dung phù hợp với trẻ em. 
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 1.6. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

 Biên tập tài liệu, khai thác nguồn phim có nội dung hay, bổ ích, phù hợp 

với lứa tuổi trẻ em để phục vụ nhân dân, đặc biệt là trẻ em tại các xã vùng sâu, 

vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi trẻ em ít được 

tiếp cận với các hoạt động vui chơi, giải trí. Chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động 

duy trì tổ chức tuyên truyền miệng trước các buổi chiếu phim về các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

 1.7. Thư viện tỉnh 

 Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo; hướng dẫn thư viện huyện, tủ sách cơ 

sở sưu tầm, lựa chọn sách, báo có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu 

quê hương, đất nước, gương người tốt, việc tốt để phục vụ bạn đọc trong đó có đối 

tượng là trẻ em; có chương trình miễn, giảm giá thẻ bạn đọc thư viện cho trẻ em. 

 1.8. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các hoạt động thể 

dục, thể thao tại cơ sở, tạo điều kiện cho trẻ em có năng khiếu về thể thao tham 

gia tập luyện, thi đấu tại các hội thao có bộ môn dành cho trẻ em. Tổ chức các 

hoạt động thể dục thể thao trong dịp hè và các dịp lễ, tết… phục vụ nhu cầu của 

trẻ em. 

 1.9. Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

 Tổ chức hướng dẫn, miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ và tạo điều kiện hỗ trợ 

cho trẻ em, đặc biệt là học sinh thuộc các cơ sở giáo dục đến tham quan, tìm hiểu 

các di tích lịch sử, cách mạng và danh thắng trên địa bàn tỉnh. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

 - Tham mưu, chỉ đạo phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” tại cơ sở, trọng tâm là hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký, xây dựng và bình 

xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, trong đó 

chú trọng tiêu chí về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đưa tiêu chí xã, phường, 

phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chí đánh giá, công nhận “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

 - Chỉ đạo cán bộ phụ trách nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các câu lạc bộ gia 

đình văn hóa, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tổ chức buổi sinh hoạt 

chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo đội tuyên truyền lưu động dàn dựng chương trình tuyên truyền 

đơn, chương trình tổng hợp (tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui) tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng các nội dung được nêu tại Kế hoạch này. 
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- Biên tập các tin, bài và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ 

huyện đến cơ sở các nội dung về công tác trẻ em. 

 - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu về kỹ thuật đá bóng, cầu 

lông, cờ vua, pencaksilat, vovinam (võ Việt đạo), bơi lội, âm nhạc, múa, hội 

họa… cao điểm là trong dịp hè cho các em thiếu niên, nhi đồng. 

- Tổ chức trưng bày sách, báo tạp chí về trẻ em tại thư viện huyện, thành 

phố phục vụ vụ độc giả là trẻ em. 

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 

báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV, đơn vị trực thuộc Sở;             

- Phòng VH&TT, Trung Tâm VHTT&TT    (T/h) 

huyện, thành phố;    

- Lưu: VT; NSVHGĐ. Thùy.1b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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