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Số:              /VHTT 
V/v phối hợp báo cáo kết quả công tác 

"Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Kon Rẫy, ngày       tháng     năm   

    
    Kính gửi:  

  - Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch  

và Truyền thông; 

- Phòng Lao động – Thương Binh & Xã hội; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các đoàn thể CT – XH huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
        

Thực hiện Công văn số 408/STTTT-BCVT&CNTT ngày 17 tháng 3 năm 2023 Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tổng hợp kết quả thực hiện Văn bản số 

1315/UBND-KGVX ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình "Bảo 

vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng"; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (qua nội dung truyền đạt của Văn 
phòng HĐND&UBND huyện ngày 17/3/2023); để có cơ sở tham mưu UBND huyện 

tổng hợp, báo cáo, Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương rà soát, phối hợp báo cáo, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Phòng Giáo 

dục & Đào tạo; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 

- Kết quả Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương 

tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; các Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về công tác bảo vệ trẻ em và các văn bản liên 

quan khác. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống 

thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông các nội dung liên quan đến công 

tác giáo dục, trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ 

em. Việc khuyến khích, vận động gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chủ 

động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng 
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tự bảo vệ mình, tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia 

môi trường mạng. 

- Việc phổ biến số điện thoại đường dây nóng Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa 

chỉ liên hệ của các cơ quan chức năng, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp của địa 

phương trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và hệ thống truyền 

thanh – truyền hình cấp huyện, xã. 

2. Phòng Lao động – Thương Binh & Xã hội: 

- Kết quả triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. 

- Kết quả về công tác bảo vệ trẻ em góp phần nâng cao trách nhiệm của 

cơ quan, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo 

lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội huyện: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, các 

hội viên, đoàn viên trong hệ thống tổ chức mình tham gia vận động, tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên 

môi trường mạng. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phối hợp báo cáo kết quả 

thực hiện, gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin đến ngày 23/3/2023 để tổng hợp, tham 

mưu UBND huyện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ủy ban nhân dân huyện (báo cáo); 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa  

và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Thạch 
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