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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 
 

Thực hiện Công văn số 503/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 25/4/2019 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ 
em” năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo Sở 
trong Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn và Phòng Thông tin, Báo 
chí, Xuất bản thực hiện những nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về 
“Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019. 

Triển khai 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”, ban hành 02 văn bản 
định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và 
Thông tin các huyện, thành phố (Công văn số 644/STTTT-TTBCXB ngày 
20/5/2019 triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”năm 2019; Công văn số 
731/STTTT-TTBCXB ngày 5/6/2019 tuyên truyền chương trình trao tặng Mũ 
bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ). 

2. Kết quả tuyên truyền  

2.1 Kết quả  

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các 
huyện, thành phố căn cứ định hướng tuyên truyền đã biên tập, tuyên truyền về 
Luật Trẻ em , các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số,  
trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt; tuyên truyền 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; tuyên truyền về ý 
nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp trẻ em chủ động, sáng tạo, 
tự tin trong cuộc sống… Cụ thể: 

- Báo Lạng Sơn đã chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị, 
ngành, địa phương nắm thông tin, tuyên truyền kịp thời trên báo in và Trang tin 
điện tử. Tính từ 25/5/2019 đến hết tháng 6/2019, Báo Lạng Sơn có trên 30 tin, 
bài có nội dung liên quan đến trẻ em. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với các ngành, lực lượng 
chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em, phối hợp với các trường học tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học 
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đường, các hoạt động về phòng, chống tảo hôn, thông tin, tố cáo hành vi bạo 
lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em… Duy trì chuyên 
mục “Thế giới tuổi thơ” và chuyên mục “Vì trẻ em” với thời lượng 10 phút/số, 
tần suất 02 tuần 01 số chuyên mục mới.  

Tổng số tin, bài đã phát trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông 
tin điện tử langsontv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn các tin, 
bài tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác triển khai “Tháng hành 
động vì trẻ em”năm 2019 được trên 60 tin, bài. 

- Các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền đan xen các văn bản triển 
khai “Tháng hành động vì trẻ em”năm 2019 trong các chương trình phát thanh 
của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Đài truyền thanh xã (02 
chương trình/tuần với thời lượng 30 phút/chương trình). 

- Đánh giá: Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã 
hội và nhân dân về quyền trẻ em. 

2.2 Hạn chế và nguyên nhân 

Số lượng tin, bài, ảnh, văn bản quản lý nhà nước do các cơ quan báo chí 
phản ánh còn ít. Nguyên nhân do các cơ quan báo chí chưa có đội ngũ tuyên 
truyền riêng cho đối tượng trẻ em; các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ 
trì thực hiện chương trình chưa có sự gắn kết trong việc định hướng tuyên truyền 
và cung cấp thông tin, văn bản liên quan cho các cơ quan báo chí. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác phối hợp 
định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, như:  

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan 
báo chí của tỉnh nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền về Luật trẻ em, quyền trẻ em. 

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền về quyền trẻ em và kết quả hoạt động của 
các cơ quan, đơn chức năng, UBND các huyện, thành phố cho Sở Thông tin và 
Truyền thông để xây dựng định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí./.    

 
 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH (BC); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng TTBCXB, VP; 
- Lưu: VT, TTBCXB(Vọng). 
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