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     UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  34 /KH-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2019 

     

KẾ HOẠCH 
Triển khai tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 1415/VP-KGVX ngày 16/4/2019 của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn V/v triển khai Tháng hành động  vì trẻ em năm 2019.  
Căn cứ Công văn số 503/SLĐTBXH–TEBĐG ngày 25/4/2019 của Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ 
em năm 2019. 

 Trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, Sở Khoa học và công nghệ xây dựng Kế 
hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 tại đơn vị như sau: 

 1. Mục đích 

 Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người 
lao động đối với việc thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận 
động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc 
lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực hiện tốt hơn 
quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. 

Quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.  

 2. Nội dung các hoạt động và phân công thực hiện 

 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

phối hợp 
Thời gian thực 

hiên 

1 

Tuyên truyền các hoạt 

động triển khai trong 

tháng hành động vì trẻ em 

năm 2019 với chủ đề 

“Chung tay vì trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc 

thiểu số” trên bản tin 

Thông tin KH&CN, 

Website của Sở. 

Phòng 
QLCN&QLCN 

- Các 
phòng, 
các đơn vị 
trực thuộc 
Sở 

- Công 
đoàn cơ 
sở 

Tháng 5 và 6 

2 
Tổ chức các hoạt động 
vui chơi giải trí, tặng quà 
cho các cháu thiếu niên 

Công đoàn cơ 
sở 

Đoàn 
thanh niên 

Tháng 5 và tuần 
đầu tháng 6 
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nhi đồng là con công 
chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan, 
đơn vị nhân ngày Quốc tế 
thiếu nhi 01/6. 

3 

Vận động công chức, 
viên chức, người lao động 
tham gia ủng hộ cho Quỹ 
Bảo trợ trẻ em 

Công đoàn cơ 
sở 

Các 
phòng, 
các đơn vị 
trực thuộc 
Sở 

4 
Treo băng rôn, khẩu hiệu 
tuyên truyền tại cơ quan, 
đơn vị 

- Văn phòng 
Sở. 

- Chi cục TĐC, 
Trung tâm ứng 
dụng phát triển 
KHCN và đo 
lường, chất 
lượng sản 
phẩm 

 

Tháng 6 

5 
Báo cáo kết quả triển khai 
Tháng hành động Vì trẻ 
em năm 2019 

Văn phòng Sở 

Các 
phòng, 
các đơn vị 
trực thuộc 
Sở 

Tháng 7 

 

Trên đây là kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của Sở 
Khoa học và Công nghệ, đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, 
các tổ chức đoàn thể cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Công đoàn cơ sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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NỘI DUNG KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG 
(Kèm theo Kế hoạch số 34 /KH-SKHCN ngày  06 /5/2019 của Sở KH&CN) 

 

1. Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;  

2. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau;  

3. Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; 

4. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; 

5. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; 

6.  Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em. 
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