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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em
giai đoạn 2021-2030 trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động
Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-LĐLĐ, ngày 12/5/2021 của Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ
em giai đoạn 2021-2030 trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động
(CBNGNLĐ), Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình xây dựng
Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm
của các cấp công đoàn, của CBNGNLĐ về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục trẻ em.
- Tăng cường hoạt động của các cấp công đoàn nhằm chăm lo ngày càng
tốt hơn về mọi mặt cho trẻ em là con CBNGNLĐ. Việc tổ chức các hoạt động
cần thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, phù hợp với
điều kiện thực tế của đơn vị.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, sự phát triển toàn diện của trẻ em
là con CBNGNLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất
lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho
mỗi trẻ em. Tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ
em là con CBNGNLĐ, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình
nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán
bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cơ sở được truyền
thông nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm
sóc, giáo dục trẻ em.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên
95% gia đình CBNGNLĐ được truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng
thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc trẻ em phát triển toàn diện; chăm lo giáo dục,
văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ
em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ
em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức
của đội ngũ cán bộ công đoàn và CBNGNLĐ về các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em; các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em
giai đoạn 2021-2030.
2.Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của
Ban Nữ công quần chúng; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động,
tập trung nghiên cứu phát triển các mô hình hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ và trẻ em.
3. Công đoàn phối hợp chuyên môn đồng cấp thực hiện các mục tiêu, chỉ
tiêu của Kế hoạch thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể
hằng năm về công tác trẻ em; bảo đảm việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về
trẻ em con CBNGNLĐ trong chương trình công tác hằng năm và trong cả
nhiệm kỳ của công đoàn và xác định cụ thể cơ chế, nguồn lực để thực hiện.
4. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng
cho CBNGNLĐ; tham gia xây dựng, chính sách pháp luật liên quan đến lao
động nữ và trẻ em, đặc biệt những chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, nhà ở, nhà trẻ,
mẫu giáo cho con CBNGNLĐ.
5. Tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội trong CBNGNLĐ, tạo điều kiện
cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế
gia đình; hỗ trợ con CBNGNLĐ vượt khó vươn lên trong học tập, hằng năm có
chương trình hỗ trợ trẻ em con CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính
sách về trẻ em, chú trọng giám sát việc thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP về
chính sách phát triển giáo dục mầm non.

7. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh
vực bảo vệ trẻ em thông qua các chương trình phối hợp cụ thể hằng năm hoặc
các chương trình đột xuất.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Ngành
- Ban hành Kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, cụ
thể hóa các mục tiêu, chương trình cụ thể; định kỳ báo cáo về Liên đoàn Lao
động tỉnh theo quy định.
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ thực hiện các chính sách
pháp luật về công tác trẻ em.
2. Công đoàn cơ sở
- Căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể
hóa và lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch trong chương trình công tác Ban
chấp hành công đoàn; đảm bảo hằng năm mỗi đơn vị có tổ chức ít nhất một hoạt
động vì trẻ em con CBNGNLĐ. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép
trong báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết về công tác nữ công.
- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp, Phòng Lao động, Thương binh và
Xã hội huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ thực
hiện tốt chính sách pháp luật về công tác trẻ em.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công
đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Đảng ủy Sở GD&ĐT;
- Giám đốc, các Phó đốc Sở GD&ĐT;
- Các CĐCS; (để thực hiện)
- Lưu CĐN.

