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KẾ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019
Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
các cấp;
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân
thị xã An Khê về việc hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019, Uỷ ban nhân
dân xã Song An xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2019 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn xã hội về công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và quyền tham gia của trẻ em vào
những vấn đề về trẻ em nói riêng để hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn,
thân thiện, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em.
- Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tạo cơ hội để trẻ được giao lưu, học
hỏi, được tham gia đề xuất các ý kiến, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình
và đối thoại trực tiếp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã
về những thắc mắc liên quan đến trẻ em.
- Bồi dưỡng, trang bị cho trẻ em các kỹ năng giao tiếp, nâng cao nhận thức
về quyền và trách nhiệm của trẻ em đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã
hội.
2. Yêu cầu:
- 100% trẻ em tham gia được bày tỏ ý kiến về các vấn đề có liên quan đến
chủ đề của Diễn đàn.
- 100% các câu hỏi, kiến nghị của trẻ em được lãnh đạo xã và công chức có
liên quan tiếp thu trả lời, xem xét giải quyết.
- Diễn đàn tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và tạo
không khí vui tươi, thân thiện.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Chủ đề: “Quyền và bổn phận của trẻ em”.
2. Thời gian thực hiện: Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 25 tháng 5
năm 2019.
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3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân xã
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung hoạt động
- Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã phù hợp với trẻ em năm
2018.
- Thảo luận ý kiến quyền của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em theo
Luật trẻ em, việc xây dựng môi trường an toàn và thân thiện với trẻ em. Đề xuất
các giải pháp về phòng, chống đuối nước; chống các hình thức xâm hại trẻ em như:
Xâm hại thể chất, tinh thần, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động trẻ em; phòng,
chống bạo lực học đường, sao nhãng trẻ em trong cả ba môi trường gia đình, nhà
trường và xã hội.
- Đối thoại với lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân
xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể xã. Nội dung đối thoại liên
quan đến thực hiện quyền trẻ em và môi trường sống của trẻ em, về những vấn đề
trẻ em quan tâm, bức xúc, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em bảo vệ trẻ em
trong môi trường mạng Internet…
- Gửi thông điệp của trẻ em và những đề xuất của trẻ em đến các cấp lãnh
đạo nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em trong công tác tổ chức Diễn đàn bảo
vệ, chăm sóc trẻ em.
2. Hình thức tổ chức Diễn đàn trẻ em
- Phiên thảo luận:
+ Trẻ em tham gia thảo luận theo nhóm nội dung theo sự hướng dẫn của Ban
tổ chức để đưa ra các khuyến nghị, thông điệp chính, các vấn đề cần trao đổi trong
phiên gặp mặt, đối thoại. Các em sẽ chọn, cử em đại diện nhóm trình bày các kết
quả thảo luận.
+ Ban tổ chức Diễn đàn và cán bộ trẻ em cần cung cấp những thông tin, giải
thích cho các em những văn bản, tài liệu liên quan đến chủ đề, nội dung của diễn
đàn với ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu đối với trẻ. Phát hiện, hỗ trợ và giải quyết kịp
thời những khó khăn, vướng mắc của trẻ.
- Phiên đối thoại:
Tại phiên gặp mặt, đối thoại: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận;
đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có
liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Trẻ em trao thông
điệp và các kiến nghị của Diễn đàn cho đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức và cá
nhân, mong muốn của mình tới các đồng chí lãnh đạo, đại diện cơ quan, tổ chức có
liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và khách mời tham dự Diễn đàn.
- Bầu chọn trẻ em tham dự Diễn đàn cấp thị xã.
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- Tổng hợp các vấn đề trẻ em đặt ra tại Diễn đàn thuộc trách nhiệm cấp thị
xã, cấp tỉnh, gửi báo cáo tổng hợp về phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị
xã ngày 27 tháng 05 năm 2019.
IV. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA
- Trẻ em có độ tuổi từ 9 tuổi – dưới 16 tuổi, tự nguyện đăng ký tham gia.
- Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.
- Đại diện UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể xã.
- Cán bộ, Công chức chuyên môn có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc
trẻ em như: Trưởng Công an xã, Ban Giám hiệu trường học, Trưởng trạm Y tế,
Công chức tư pháp, Thôn, làng…
V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN
1. Thành phần Ban tổ chức Diễn đàn cấp xã
+ Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban tổ chức;
+ Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Lao động – Thương binh và Xã
hội làm Phó ban Thường trực;
+ Ban giám hiệu trường THCS Mai Xuân Thưởng làm thành viên;
+ Ban giám hiệu trường TH Trần Phú làm thành viên;
+ Trưởng Công an xã làm thành viên;
+ Công chức Tư pháp – Hộ tịch làm thành viên;
+ Trạm trưởng trạm Y tế làm thành viên;
+ Mời Chủ tịch: UBMTTQVN xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội
LH Phụ nữ và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã làm thành viên.
Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em được thành lập sau khi Kế hoạch tổ chức Diễn
đàn trẻ em năm 2019 được ban hành.
2. Nhiệm vụ Ban tổ chức diễn đàn
+ Phối hợp, phân công người phụ trách nhóm trẻ em tham gia Diễn đàn, xây
dựng tài liệu, truyền thông, giới thiệu về Diễn đàn.
+ Phối hợp hỗ trợ giải quyết các trở ngại, khó khăn của trẻ em khi tham gia
phiên thảo luận.
+ Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chủ đề, nội dung và yêu cầu
chuẩn bị diễn đàn; tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của trẻ em để hỗ trợ kịp
thời; hướng dẫn các em kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, lắng nghe, đặt câu
hỏi và trả lời câu hỏi của Diễn đàn với ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu đối với trẻ em.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước.
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Lao động - Thương binh và
Xã hội
- Phối hợp với các thành viên Ban tổ chức triển khai tổ chức Diễn đàn trẻ em
cấp xã năm 2019 với chủ đề “Quyền và bổn phận của trẻ em”.
- Xây dựng nội dung chương trình chi tiết Diễn đàn, chuẩn bị các điều kiện
để tổ chức Diễn đàn.
- Phân nhóm theo từng chuyên đề thảo luận, phân công cán bộ phụ trách
nhóm trẻ em giúp trẻ em thực hiện tốt nhiệm vụ trong phiên thảo luận và phiên gặp
mặt, đối thoại.
- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM xã, thực hiện việc hướng dẫn các em tham
gia diễn đàn, đặt vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyền trẻ em và các vấn đề
liên quan đến chủ đề đã được phân công và phối hợp chuẩn bị các tiết mục văn
nghệ tham gia Diễn đàn.
- Tổng hợp báo cáo Diễn đàn trẻ em cấp thị xã và tổng hợp danh sách trẻ em
đăng ký tham gia Diễn đàn cấp thị xã gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội theo quy định.
- Tham mưu UBND xã thành lập Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã.
2. Trường THCS Mai Xuân Thưởng và trường TH Trần Phú
- Phối hợp với UBND xã tham gia Diễn đàn trẻ em bảo đảm chất lượng,
đúng tiến độ.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho học sinh về Quyền trẻ
em, về chủ đề của Diễn đàn.
- Tham gia giao lưu, đối thoại với trẻ, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của trẻ về
lĩnh vực chuyên môn.
- Lập danh sách trẻ em tham gia diễn đàn cấp xã, thị xã.
3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
- Phối hợp hướng dẫn luyện tập nội dung cho các trẻ em tham gia Diễn đàn,
tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã.
- Phối hợp với các trường TH và THCS chọn lựa trẻ em tham dự Diễn đàn.
- Phối hợp với công chức phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội xã
xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản và cử người dẫn chương trình tại Diễn
đàn.
4. Các đơn vị, công chức liên quan
- Trạm Y tế, Tư pháp, Công an xã chuẩn bị nội dung trả lời các câu hỏi của
trẻ em theo lĩnh vực ngành phụ trách và tham gia đối thoại với trẻ em tại Diễn đàn.
5. Công chức Văn hóa – Xã Hội phụ trách thông tin, tuyên truyền
4

Chuẩn bị âm thanh, trang trí maket, băng rôn tại địa điểm tổ chức; tổ chức
thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Diễn đàn.
VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em tại địa phương
về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong ngày 27/5/2019.
Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 trên địa
bàn xã Song An.
Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Phòng LĐTBXH;
- UB MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã;
- Trường TH Trần Phú;
- Trường THCS Mai Xuân Thưởng;
- Trạm Y tế xã;
- Cán bộ, công chức có liên quan;
- Lưu: VP .

5

