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Kính gửi:  
- Báo Lạng Sơn; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 503/STTTT-TEBĐG ngày 25/4/2019 về triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 
Quý cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các nội dung sau: 

- Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với Chủ đề “Chung 
tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 
năm 2019 với các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông như: “Chung tay vì trẻ em 
nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”; “Tạo 
cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em”; “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, 
bảo vệ trẻ em bằng hành động”… 

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, phòng chống 
bạo lực xâm hại trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em như: Luật trẻ em; Nghị 
đinh số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 80/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… Nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình 
và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em nước sạch và các dịch 
vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực 
hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, quan 
tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. 

- Tăng cường phản ánh nội dung thông tin phục vụ nhu cầu văn hóa, văn 
nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè như các lớp dạy bơi, thi các  
trò dân gian, đá bóng, vẽ tranh…; Các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về 
phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, 
thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương 
tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 
và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương. 

 



 - Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các nội dung trên và 
báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 về Sở Thông 
tin và Truyền thông trước ngày 01/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội theo yêu cầu./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
  Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                      
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB.  
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