
 

 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

               BAN THƯỜNG VỤ 

 
Số: 1109/BTV-GĐXH 

V/v hướng dẫn tổ chức Tháng hành động 

 vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

   

                 Kính gửi:    

- Hội LHPN các quận, huyện;  

- Đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên;  

- Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động. 
 

Thực hiện Công văn 2858/UBND-SLĐTBXH  và Công văn 2857/UBND-

SLĐTBXH, ngày 04/5/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc “Triển khai Thông 

tư số 28/2019/TT- BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ 

em”; “Triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức 

Diễn đàn trẻ em”; Kế hoạch 3004/KH-UBND, ngày 09/05/2020 của UBND TP 

Đà Nẵng về việc “Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020”; Ban 

Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận, 

huyện, đơn vị triển khai một số nội dung như sau: 

1. Phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em; phòng, chống 

xâm hại trẻ em”.  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020. 

2. Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, chương trình, kế 

hoạch, dự án có liên quan dành cho trẻ em  trên website, trang mạng xã hội 

facebook, zalo, nhóm email ... 

- Vận động hội viên, phụ nữ và gia đình nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em; 

đặc biệt chú trọng lồng ghép thực hiện chủ đề hoạt động trọng tâm của Đề án 

938 năm 2020: Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm 

cả phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em) gắn 

với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. 

-  Tùy theo điều kiện, có thể phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên 

quan xây dựng các thông điệp triển khai chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng 

hành động vì trẻ em; xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông. 

3. Vận động xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc trẻ em 



 

- Vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ học bổng, tặng quà, dụng cụ học 

tập... Quan tâm trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

- Phát hiện và đề xuất biện pháp để khắc phục kịp thời những nơi không 

an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ; phát hiện và đề xuất 

xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. 

4. Phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứngTháng 

hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em như 

tổ chức Diễn đàn trẻ em, Hội thi, giao lưu.v.v. để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, 

nguyện vọng  hoặc  để các cơ quan, tổ chức đối thoại, thăm dò, lắng nghe ý kiến, 

nguyện vọng của trẻ em. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị 

trực thuộc, đơn vị thành viên và Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động 

TP, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như kính gửi;  

- UBND TP; Sở LĐ-TB-XH; 

- TT, TV Hội LHPN TP; 

- Ban Tổ chức, Tuyên giáo Hội LHPN TP; 

- Ban GĐXH Hội LHPN TP; 

- Lưu: VT, 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHỦ TỊCH  

 
                Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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