
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2020; Kế hoạch số 93/KH-UBND 

ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về thực hiện Chương trình 

thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em 

huyện Bắc Sơn năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn thể, cộng đồng, gia đình và trẻ em về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt 

là quyền tham gia của trẻ em; phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ em với các 

vấn đề về trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, 

bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.   

- Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được nói lên 

tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ các ý kiến đối với các vấn đề mà các em quan tâm, 

có cơ hội được gặp mặt, trao đổi, được tham gia đối thoại trực tiếp với các đồng 

chí lãnh đạo các cấp, các ngành của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Căn cứ vào tình hình thực tế các xã, thị trấn trên địa bàn có thể tổ chức 

theo cụm xã. 

- 100% trẻ em tham gia Diễn đàn 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 các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và các ban, ngành đoàn thể tham dự Diễn đàn lắng nghe, trả lời và tiếp 

tục xem xét giải quyết sau khi Diễn đàn trẻ em kết thúc thuộc phạm vi, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

- Bảo đảm nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không phân biệt đối xử. 

Đảm bảo quyền bình đẳng, quyền riêng tư và bí mật của trẻ em. 

- Diễn đàn phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và mang tính tuyên truyền, 

giáo dục cao; tạo không khí vui tươi, thân thiện cho trẻ em, tránh hình thức.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND 

 

Bắc Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 
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1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2020 (sẽ có Giấy mời 

tham dự Diễn đàn cụ thể sau). 

2. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 

III. CHỦ ĐỀ DIỄN ĐÀN 

Chủ đề Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020: “Chung tay bảo vệ trẻ 

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

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN 

1. Diễn đàn trẻ em cấp huyện sẽ được chia làm 02 phần: 

- Phiên thứ nhất:  

Là phiên thảo luận. Được tổ chức triển khai tại các đơn vị xã, thị trấn đã lựa 

chọn (là hoạt động để trẻ em trao đổi, thảo luận thống nhất về nội dung ý kiến, 

nguyện vọng, kiến nghị, thông điệp của diễn đàn trẻ em). 

- Phiên thứ hai:  

Là phiên chính thức. Được tổ chức tại Huyện, là hoạt động để trẻ em gặp 

mặt, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản hồi từ đại diện các cơ 

quan, tổ chức có liên quan đến nội dung của diễn đàn trẻ em. 

2. Nội dung thực hiện  

2.1. Cung cấp kiến thức cho trẻ em nòng cốt, trẻ em tham gia Diễn đàn về 

Luật Trẻ em, 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP), trong đó tập trung quyền tham gia, bổn phận của trẻ em, các 

hành vi nghiêm cấm trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, trách nhiệm 

bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; vấn đề đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; 

hướng dẫn trẻ em về kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình...  

2.2. Tổng hợp các kiến nghị của trẻ em và tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị 

của trẻ em sẽ trình bày tại Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020 để các cơ quan 

liên quan chuẩn bị trả lời trẻ em tại Diễn đàn. 

2.3. Chọn cử trẻ em, người phụ trách trẻ em tham gia Diễn đàn 

a) Trẻ em tham gia Diễn đàn 

- Trẻ em có nguyện vọng tham gia, trẻ em được lựa chọn từ cộng đồng, tập 

thể lớp, cơ sở giáo dục, câu lạc bộ, đội, nhóm và được cha, mẹ hoặc người đại diện 

hợp pháp đồng ý bằng văn bản theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

- Bảo đảm đủ sức khỏe tham gia Diễn đàn; 

- Có hiểu biết về quyền và bổn phận của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia 

của trẻ em và một số kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sát, 

lắng nghe, phản hồi, giao tiếp. 

- Đảm bảo về độ tuổi từ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi, về giới tính, dân tộc, tôn 

giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...  



3 

 

 

b) Người phụ trách trẻ em tham gia Diễn đàn 

- Là cán bộ phụ trách công tác Đội hoặc công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị 

trấn; 

- Người phụ trách trẻ em là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao 

trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn trẻ em tham gia Diễn đàn, có kinh 

nghiệm, kỹ năng làm việc với các nhóm trẻ em, có khả năng hướng dẫn trẻ tham 

gia các hoạt động tại Diễn đàn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

Phối hợp thống nhất nội dung chương trình với Huyện Đoàn, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bắc 

Sơn năm 2020; 

Xây dựng dự toán kinh phí trích từ nguồn Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện thực 

hiện kế hoạch; 

Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả; 

Tiếp nhận, tổng hợp, trả lời, giải quyết các kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ 

em các cấp năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành; tổng hợp kết quả tổ 

chức Diễn đàn trẻ em các cấp năm 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng Chương trình chi tiết tổ chức Diễn đàn, ban hành các Quyết định 

thành lập Ban tổ chức, tổ phục vụ. 

Phối hợp tham gia chuẩn bị thống nhất các nội dung, chương trình Diễn đàn 

trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020; 

Chỉ đạo chuẩn bị Chương trình văn nghệ thiếu nhi chào mừng Diễn đàn trẻ 

em huyện Bắc Sơn năm 2020;  

Chỉ đạo các Trường Tiểu học, Trung học sơ sở phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn và Đoàn thanh niên các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn 

đàn trẻ em tại cơ sở và chọn, cử trẻ em, người phụ trách trẻ em để hướng dẫn, luyện 

tập, chuẩn bị các nội dung cho trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 

2020, chọn cử 02 trẻ em (01 nam, 01 nữ) làm MC Dẫn Chương trình. 

Tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả lời, giải quyết các kiến nghị của trẻ em 

tại Diễn đàn trẻ em cấp cơ sở năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành. 

3. Huyện Đoàn  

Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức và đối thoại trực tiếp với trẻ em 

tại Diễn đàn; 

Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với công chức Văn hóa – 

Xã hội các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã bảo đảm các nội dung theo kế hoạch. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Hướng dẫn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý 

thức pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với chủ đề năm 2020 “Chung 

tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng, 

gia đình và bản thân trẻ em về Công ước Quốc tế quyền trẻ em, Luật Trẻ em... 

hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành 

mạnh cho mọi trẻ em trên địa bàn huyện.  

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền về Diễn đàn trẻ em các cấp trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.  

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị Chương trình văn nghệ 

thiếu nhi chào mừng Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020. 

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan  

Phối hợp, tham gia giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách về 

quyền tham gia của trẻ em và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa 

bàn huyện. 

Cử đại diện lãnh đạo tham gia Diễn đàn trẻ em và chuẩn bị nội dung thuộc 

lĩnh vực để trao đổi, đối thoại trực tiếp với trẻ em về các nội dung mà trẻ em quan 

tâm, kiến nghị tại Diễn đàn.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức theo cụm xã bảo đảm thiết thực 

hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. 

Tuyên truyền rộng rãi tới Nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung của Diễn đàn trẻ em nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng và sự tham gia 

đông đảo của trẻ em và các gia đình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh 

về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- TT Huyện ủy;            (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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