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Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Văn bản số 

994/SLĐTBXH-TE-TNXH ngày 12/5/2021 của Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội về việc triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2021; Sở 

GTVT đã tổ chức nhiều hành động thiết thực liên quan đến nhiệm vụ của cơ 

quan trong việc thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2021, cụ thể: 

- Với chủ đề Tháng hành động vì trẻ em:“Chung tay bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh”, Sở GTVT đã ban hành 

Văn bản số 1659/SGTVT-VP ngày 27/5/2021 về việc triển khai thực hiện tháng 

hành động vì trẻ em năm 2021 để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

hưởng ứng thực hiện. Công đoàn cơ quan Sở đã ban hành văn bản số 08/CĐCS 

ngày 26/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động và tặng quà cho các cháu thiếu 

niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2021.  

Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về các 

nhiệm vụ liên quan đến quyền trẻ em, gồm: Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2021, Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy đinh 

của pháp luật giai đoạn 2021-2025 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Ban ATGT tỉnh tổ chức công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trẻ em về trật tự an toàn giao 

thông đường bộ, đường thủy, chú trọng phòng, chống tai nạn giao thông, nhất là 

ở những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.  

- Đặc biệt, Chi đoàn thanh niên Sở GTVT đã phối hợp với Đoàn khối các 

Cơ quan và Doang nghiệp tỉnh, Chi đoàn BQL Dự án XDCTGT tỉnh xây dựng 

và trao tặng, bàn giao “Công trình phòng chống đuối nước” tại đập Bara (thôn 

Trường Sơn, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) là địa điểm thường xuyên có nhiều 

trẻ em đến tắm trong mùa hè . Công trình áp dụng công nghệ mới, bao gồm hệ 

thống loa phóng thanh sử dụng pin năng lượng mặt trời, phao cứu sinh,... nhằm 

phát huy, thể hiện vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác chăm sóc, bảo vệ 

thanh thiếu nhi.  
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- Công đoàn cơ quan Sở đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên Sở GTVT 

thực hiện hoạt động tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc 

tế thiếu nhi 01/6/2021 đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. Trong đó, đã tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là 

con em của cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn cơ quan với tổng số tiền là 

24.200.000đ. 

- Đã đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông của Tháng hành 

động vì trẻ em trên băng rôn điện tử của Sở (khẩu hiệu, thông điệp theo Kế 

hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 

994/SLĐTBXH-TE-TNXH ngày 12/5/2021 của Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội). 

Trên đây là kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (tháng 

6/2021),  Sở GTVT báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội biết, tổng hợp 

chung./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP. 
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