UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 787 /SGDĐT-CTTT
V/v hưởng ứng Tháng hành động
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10-5-2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch Thàng hành động vì trẻ em năm 2018, Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể
như sau:
1. Tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an
toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” lồng ghép vào kế hoạch Sinh
hoạt hè tại đơn vị, tổ chức “Mùa hè an toàn” bằng các hoạt động hiệu quả, thiết thực,
sáng tạo, thu hút nhiều học sinh tham gia.
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục, phổ biến kiến thức kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh;
phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông
cho học sinh; triển khai có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo đảm thực
hiện các quyền trẻ em. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận thức và ý
thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc hỗ trợ, can
thiệp, xử lý các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện tốt công tác phổ cập bơi, xây
dựng môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, an toàn; nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát
huy các tac động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến
sự phát triển toàn diện của trẻ.
3. Tổ chức Đoàn – Đội trong trường học tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ
năng sống; giáo dục kỹ năng thực hiện quyền tham gia, ứng xử văn hóa học đường;
bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn
đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong công nghệ số; giáo dục
kỹ năng an toàn, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích cho học sinh. Khi tổ chức tham
quan, du khảo, giao lưu phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh, tham mưu
lãnh đạo nhà trường phân công lực lượng giáo viên quản lý học sinh, thực hiện cam
kết với phụ huynh học sinh về nội dung, thời gian, địa điểm, phương tiện và các nội
dung khác có liên quan. Tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và
học sinh về số điện thoại đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ trẻ em, phòng, chống mua bán
người (miễn phí): 18008077.
4. Có kế hoạch treo và tháo gỡ băng - rôn tuyên truyền từ ngày 01/6/2018 –
30/6/2018, chọn một trong những thông điệp sau:
- Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.
- Công nghệ số – thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim – Bảo vệ trẻ em bằng hành động.
- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo
lực, xâm hại trẻ em.
- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.
5. Báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 bằng số liệu
cụ thể (theo mẫu), gửi về email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn hoặc
phongcttt.sogddt@angiang.gov.vn trước ngày 30/6/2018.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ, TB&XH;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An Giang

Võ Bình Thư
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Mẫu báo cáo
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
....................., ngày

tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018
1. Kết quả tổ chức
(báo bằng số liệu, không ghi lời văn vào các cột trong bảng dưới đây)

Số
đơn vị
tổ
chức
lễ
phát
động

Số
HS
tham
gia

(1)

(2)

Số
HS
được
Số
thăm Số
HS
hỏi, lớp
được tặng phổ
chăm quà cập
sóc
và
bơi
cấp
học
bổng
(3)
(4)
(5)

Ngân sách dành cho Tháng hành động
Vận động kêu
gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ

Số HS
được
phổ cập
bơi

Ngân
sách
nhà nước

(6)

(7)

Số tiền
vận động

Số HS
được
trao quà

Tổng số
tiền

(8)

(9)

(10)

(Lưu ý: Cột số (1) và (5) dành cho phòng GDĐT huyện, thị, thành phố báo cáo; những cột
còn lại dành cho các đơn vị trực thuộc)
2. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- .........
- Lưu: VT.

Thủ trưởng đơn vị
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