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V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an 

toàn cho trẻ em trong đại dịch COVID-19

     Thanh Hà, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 1383/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/09/2021 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, đảm 
bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch COVID-19. Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức 
năng nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

- Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền 
trẻ em và bảo vệ trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 
hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính 
sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, 
chăm sóc toàn diện cho trẻ em. Hướng dẫn, trang bị kiến thức và kỹ năng cho gia 
đình về thực hiện quyền trẻ em. Xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển mô 
hình, nhóm gia đình, câu lạc bộ về gia đình đồng hành cùng trẻ em để thúc đẩy 
quyền tham gia của trẻ em trong gia đình.

- Tiếp tục truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ 
em (số 111) để mọi người dân, trẻ em và cha mẹ của trẻ em biết, thông báo, phản 
ánh, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu tư 
vấn, hỗ trợ.

- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ 
em bị bạo lực, bạo hành, bị xâm hại tại gia đình và trong các hoạt động văn hóa, 
thể thao, du lịch, đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối 
nước cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh 
COVID - 19 cho trẻ em.

- Đảm bảo các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục thể thao dành 
cho trẻ em theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, gắn kết tiêu chí, tiêu 
chuẩn đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với đánh giá 
nông thôn mới, đô thị văn minh.
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các sản phẩm 
văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch 
bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh, rà soát, đảm bảo 
các tiêu chí an toàn cho trẻ em trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, 
triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VH&TT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Vịnh
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