UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 202 /LĐTBXH-BVCSTE

Vĩnh Tường, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức hội nghị truyền thông
về quyền tham gia của trẻ em
trong trường học 2020

Kính gửi:………………………………………………….
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 05/03/2020 của sở Lao
động - TB&XH về xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Quyền trẻ em” tại trường học
năm 2020; Công văn số 2017/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 29/10/2020 của sở Lao
động - TB&XH về việc hướng dẫn xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Quyền tham
gia của trẻ em” tại trường học năm 2020.
Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và
bình đẳng giới Sở lao động - TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông cho học
sinh trường THCS Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vũ Di, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Ở huyện mời: + Lãnh đạo Phòng Giáo dục và ĐT;
+ Trung tâm Vân hoá TT-TT đến dự và đưa tin.
- Ở xã mời:

+ Lãnh đạo UBND xã;
+ Cán bộ làm công tác LĐTB&XH xã;

+ Các thầy cô giáo và toàn bộ các em học sinh trường THCS
2. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp truyền thông:
- 1 Buổi sáng từ 8h00’- 8h45’’ngày 09/11/2020 tại trường THCS Vĩnh Sơn.
- 1 Buổi sáng từ 8h00’- 8h45’ ngày 14/11/2020 tại trường THCS Bình Dương.
- 1 Buổi sáng từ 8h00’- 8h45’ ngày 17/11/2020 tại trường THCS Vũ Di.
3. Nội dung truyền thông:
+ Nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em; Quyết định
số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt
Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em
giai đoạn 2016-2020;
+ Hướng dẫn thành lập và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ như giao
lưu truyền thông về quyền cơ bản của trẻ em thông qua các tiểu phẩm, hò, vè,
đối thoại, tọa đàm, hội thảo và các hình thức khác…
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4. Giảng viên: Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở lao
động TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tặng quà: Mỗi trường lập danh sách 30 trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ
em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi đề nghị nhận hỗ trợ
sách vở, đồ dùng học tập.
- Hồ sơ gồm:
+ Phô tô công chứng 01 trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; giấy chứng nhận khuyết tật; trẻ em mồ côi có
hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của UBND xã (01 bản/ trẻ).
+ 01 danh sách đề nghị tặng đồ dùng học tập (theo mẫu).
- Danh sách đề nghị, kèm theo hồ sơ gửi về phòng Lao động - TB&XH
huyện trước ngày 08/11/2020.
Phòng Lao động - TB&XH huyện kính mới các đông chí lãnh đạo các cơ
quan, lãnh đạo UBND xã, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS
tham dự lớp truyền thông đầy đủ, đúng giờ để buổi truyền thông đạt kết quả
cao./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như thành phần;
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu LĐTBXH.
Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội
05-11-2020 09:44:55 +07:00

Nguyễn Minh Tuyến
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TRƯỜNG THCS ………………
DANH SÁCH TRẺ EM
ĐỀ NGHỊ TẶNG SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
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Danh sách này có 30 trẻ em.
NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH

.........., ngày tháng năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

