
 

Kính gửi:    

 - Phòng: LĐTBXH-DT; Tài chính - Kế hoạch; 

  Phòng Giáo Dục và Đào tạo; Huyện đoàn; 

 - Trung tâm VHTT&TT huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                  

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; Thực hiện 

Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

về tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2020;  

Để chuẩn bị tốt nội dung tham gia các hoạt động Diễn đàn trẻ em huyện năm 

2020. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, Huyện đoàn, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai các nội dung tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 

2020, cụ thể như sau: 

I. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Chủ trì, đôn đốc các cơ quan liên quan, UBND các xã, Thị trấn thực hiện 

các nội dung tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020. Tham mưu thành lập 

ban tổ chức, tổ giúp việc tổ chức Diễn đàn, tổng hợp danh sách và các câu hỏi của 

trẻ em tham gia tại Diễn đàn.  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các hoạt động trước, 

trong và sau thời gian tổ chức Diễn đàn. 

- Chuẩn bị nội dung thông điệp Diễn đàn “Chung tay bảo vệ trẻ em”. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xem xét, cân đối cấp kinh phí để tổ chức 

Diễn đàn Trẻ em cấp huyện năm 2020.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

  - Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng diễn đàn với thời lượng từ 

25 - 30 phút. 

      - Lựa chọn trẻ báo cáo kết quả thảo luận tại cơ sở, đặt câu hỏi giao lưu với 

các lãnh đạo. 

  4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Chủ trì Phối hợp với 

phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn Market, trang trí cờ, hoa 
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trong, ngoài hội trường, Băng zôn tuyên truyền về Diễn đàn trẻ em, Chuẩn bị tăng 

âm, loa đài… phục vụ Diễn đàn. Cử người dẫn Chương trình Diễn đàn, xây dựng 

kịch bản chương trình Diễn đàn, phóng sự các hoạt động của trẻ em trước khi tham 

dự diễn Đàn với nội dung “Trẻ em với vấn đề phòng chống đuối nước và bảo vệ 

môi trường”. Cử phóng viên ghi hình, đưa tin về tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp 

huyện năm 2020. 

5. Huyện đoàn: Chỉ đạo hướng dẫn các Đoàn thanh niên xã phối hợp với 

các đơn vị liên quan thống nhất lựa chọn trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp 

huyện. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Đoàn đại biểu của xã, thị trấn tham gia các hoạt động Diễn đàn 

trẻ em cấp huyện năm 2020 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên lựa chọn trẻ tham gia diễn đàn trẻ em 

cấp huyện dựa trên các tiêu chí như; Là cháu ngoan Bác Hồ, tiêu biểu về tinh thần 

vượt khó vươn lên học tốt, trẻ có kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động ở 

địa phương, có khả năng thuyết trình, phản biện, chất vấn; có phong cách tự tin, 

mạnh dạn; yêu thích các hoạt động xã hội, có năng khiếu vẽ, múa, hát, thơ ca. Trẻ 

em khuyết tật tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

- Lập danh sách đại biểu trẻ em gồm: Họ và tên; năm sinh; học sinh lớp; 

trường học; thành tích trong học tập của năm học 2018-2019; 2019-2020, danh 

sách gửi về Ban tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện qua Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 10/12/2020, Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: 

phongldtbxhcaoloc.ls@gmail.com 

Lưu ý: Trẻ em tham gia Diễn đàn từ đủ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi, ưu tiên 

nhóm trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi; phải đảm bảo đủ sức khoẻ để tham gia Diễn 

đàn; đảm bảo đại diện cho các dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo 

(Có danh sách số lượng đại biểu trẻ em gửi kèm) 

- Mỗi xã, thị trấn vẽ 01 bức tranh trên khổ giấy A3 theo Chủ đề: “Chung tay 

bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. 

Giao UBND các xã, thị trấn sau chủ trì phối hợp với các trường học trên địa bàn 

lựa chọn đặt câu hỏi và  đáp án gửi về Ban tổ chức Diễn đàn cấp huyện qua Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 12/12/2020 theo các nội dung như 

sau: 

- UBND xã Lộc Yên đặt câu hỏi và đáp án; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, 

chống xâm hại trẻ em.  

- UBND thị trấn Đồng Đăng đặt câu hỏi và đáp án: Giáo dục đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống. 

- UBND xã Tân Thành đặt câu hỏi và đáp án: Y tế trường học, chế độ dinh 

dưỡng học đường và vấn đề an toàn thực phẩm về đồ ăn, uống bày bán tại cổng 

trường học. 

- UBND xã Thụy Hùng đặt câu hỏi và đáp án: An toàn trên môi trường 

mạng. 

mailto:phongldtbxhcaoloc.ls@gmail.com
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- UBND xã Thanh Loà đặt câu hỏi và đáp án: Trẻ em với vấn đề Phòng, 

chống ma tuý học đường. 

- UBND xã Gia Cát đặt câu hỏi và đáp án: Trẻ em với vấn đề phòng, chống 

đuối nước 

- UBND xã Tân Liên đặt câu hỏi và đáp án: Trẻ em với vấn đề chăm sóc sức 

khoẻ và Bảo vệ môi trường. 

- UBND Bình Trung đặt câu hỏi và đáp án: Tình trạng bạo lực trẻ em, xâm 

hại tình dục trẻ em. 

- UBND xã Cao Lâu đặt câu hỏi và đáp án: Trẻ em với vấn đề phòng, chống, 

buôn bán trẻ em.  

- UBND xã Xuất Lễ đặt câu hỏi và đáp án về: Các điểm vui chơi, trò chơi 

giải trí cho trẻ em, phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật (hát, múa, nhạc, hội 

họa…Các câu hỏi và phần đáp án các xã, thị trấn bám vào Luật Trẻ em năm 2016 

và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em. 

- Giao các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các trường học xây dựng báo cáo 

thảo luận trình bày tại phiên chính thức Diễn đàn trẻ em cấp huyện với nội dung 

sau: 

- Thị trấn Đồng Đăng  báo cáo thảo luận về “Trẻ em với vấn đề an toàn trên 

môi trường mạng”. 

-  Xã Yên Trạch báo cáo thảo luận về nội dung: “Trẻ em với vấn đề tai nạn 

thương tích”. 

- Xã Tân Liên báo cáo thảo luận nội dung: “Trẻ em về công tác Phòng chống 

đuối nước”.  

- Xã Hải Yến báo cáo thảo luận về nội dung: “Trẻ em với vấn đề phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em”. 

- Ttrấn Cao Lộc báo cáo thảo luận về nội dung: “Trẻ em với vấn đề Bạo lực 

học đường”. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

 1. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 16/12/2020 (sẽ có công văn triệu tập đại 

biểu tham dự Diễn đàn trẻ em sau). 

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Cao Lộc. 

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU 

1. Đại biểu khách mời phiên gặp mặt, giao lưu: Lãnh đạo các phòng, ban, 

các tổ chức đoàn thể đoàn thể chính trị huyện, các cơ quan liên quan. 

2. Đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức phụ trách trẻ em các xã, 

thị trấn. 

3. Đại biểu là cán bộ tổng phụ trách Đoàn hoặc đội các trường học có trẻ 

tham gia Diễn đàn cấp huyện (mỗi đơn vị  lựa chọn 01 đại biểu) 

4. Tổng số trẻ em tham gia Diễn đàn: 70 trẻ em. 



4 

 

Trên đây là các nội dung triển khai tổ chức phiên chính thức Diễn đàn trẻ em 

cấp huyện UBND huyện đề nghị các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, đơn vị phối 

hợp tổ chức hiệu quả các nội dung trên 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh 

các đơn vị chủ động thông tin trao đổi trực tiếp về phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc huyện: ĐT 0205.3861.475. DĐ: 0984.466.818 để kịp thời 

tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Sở LĐTB & XH; tỉnh (b/c) 

- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Công An huyện;    

- UBMTTQVN, Hội LHPN; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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