
UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC

BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-BCĐBVCSTE Yên Bái, ngày     tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022

Thực hiện Công văn số 478/LĐTBXH-TE ngày 28/02/2022 của Bộ               
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em 
năm 2022; Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái phối hợp 
với tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế tại Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức 
Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các 

ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện công 
tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mục tiêu tạo môi trường sống           
an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

- Nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về vai trò của bản thân trong việc 
đại diện tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn nơi cư trú.

- Thông qua Diễn đàn, tạo cơ hội cho trẻ em được nâng cao năng lực  
tham gia vào những vấn đề trẻ em quan tâm. Trẻ được tạo điều kiện thảo luận, 
đối thoại, đưa ra sáng kiến với lãnh đạo các ban ngành tại địa phương nhằm thúc 
đẩy thực hiện quyền trẻ em tốt nhất.

- Diễn đàn được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và tạo không 
khí thân thiện, phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

2. Yêu cầu
- Ít nhất 100 trẻ đại diện cho trẻ em các vùng miền, dân tộc thiểu số của 

tỉnh Yên Bái được tham dự diễn đàn một cách an toàn, hiệu quả.
- Trẻ em được giao lưu, kết bạn, chia sẻ sự hiểu biết về các vấn đề mà 

trẻ em quan tâm, trẻ được nói lên mong muốn, nguyện vọng của trẻ, được đối 
thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo của tỉnh tại diễn đàn.

- Sự quan tâm của các cấp, các ngành và phụ huynh đối với việc bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em nói riêng 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tăng cường thực hiện.

- Kết quả thực hiện các khuyến nghị, thông điệp của trẻ em trong những 
năm qua được báo cáo kết quả tại diễn đàn.
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- Các khuyến nghị, thông điệp của trẻ liên quan đến vấn đề phòng, chống 
bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em được chia sẻ và gửi tới Ban chỉ đạo 
Bảo vệ trẻ em cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thúc đẩy 
công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

- Cam kết hành động của các ban ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ trẻ 
em có cuộc sống an toàn, lành mạnh trong thế giới công nghệ số thời gian tới tại 
tỉnh Yên Bái.

II. CHỦ ĐỀ DIỄN ĐÀN TRẺ EM NĂM 2022
Chủ đề của Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022: “Chung tay            

bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 16/ 8/2022
- Phiên thảo luận: từ 08h00 - 11h00 (Ban Tổ chức và các đoàn đại biểu              

trẻ em).
- Phiên đối thoại: từ 14h00 – 17h00 (Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ngành, đoàn thể và trẻ em).
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Tùng Dương, địa chỉ: 

Số 37, đường Quang Trung, tổ 51, Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
IV. THÀNH PHẦN MỜI DỰ
1. Thành phần mời dự

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể thành viên 

Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái; Phòng  

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Văn phòng Sở; Đoàn thanh niên Sở;
- Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh niên, Ban Thanh Thiếu nhi và trường học; 
- Đại diện Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ trẻ em các huyện, thị xã, thành phố;
- Cán bộ Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam (TNTGVN): 

Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em vùng Yên Bái- Tuyên Quang; 
- Phóng viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,               

Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái;
- Trẻ em đại diện các huyện, thị xã, thành phố.
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2. Tiêu chí lựa chọn trẻ em và số lượng
* Tiêu chí lựa chọn trẻ
- Trẻ em từ 09 đến dưới 16 tuổi; 
- Tự nguyện tham gia diễn đàn và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người 

đại diện hợp pháp (có mẫu đăng ký kèm theo). 
- Có ý thức kỷ luật và nhiệt tình tham gia các hoạt động tại Diễn đàn;
- Có hiểu biết về các quyền cơ bản của trẻ em, mạnh dạn, tự tin, khả năng 

tham gia hoạt động xã hội, có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm;
- Đại diện cho trẻ em tại vùng miền, bảo đảm sự đa dạng về dân tộc, độ 

tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong phạm vi địa phương.
- Có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của Diễn đàn.
* Số lượng phân bổ: 130 trẻ em tham dự (phụ lục I).
- Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách trẻ em và gửi câu hỏi đối thoại 

chuyển về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trước ngày 
13/8/2022 qua địa chỉ Email baovetreemyb@gmail.com (Chi tiết liên hệ Đ/c 
Nguyễn Kim Tuyết - Phòng Trẻ em và Bình Đẳng giới (0986272145   
02163854834).

V. NỘI DUNG CHÍNH (Phụ lục II)
1. Phiên thảo luận 
- Tổ chức họp người dẫn trình: thông qua các nội quy tham gia diễn đàn 

đối với dẫn trình viên và trẻ em, hướng dẫn các công việc phối hợp tổ chức tại 
diễn đàn.

- Thảo luận nhóm trẻ em: đưa ra các kiến nghị, thông điệp chính, thống 
nhất việc đặt câu hỏi các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại.

- Ban tổ chức tổng hợp thông điệp, khuyến nghị và các câu hỏi của trẻ em 
phục vụ cho phiên đối thoại.

- Trang trí và tham quan góc truyền thông do trẻ em thực hiện.
- Các đoàn trẻ em tham dự diễn đàn đưa ra các thông điệp truyền thông, 

các vấn đề trẻ em quan tâm bằng các sản phẩm truyền thông như: trình chiếu 
video clip, tiểu phẩm, hùng biện...

2. Phiên gặp mặt, đối thoại của diễn đàn trẻ em
- Đánh giá về tình hình thực hiện các khuyến nghị của trẻ em và công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021.
- Đại diện các nhóm truyền thông trình bày kết quả thảo luận.
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- Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành:             
Trẻ em tham dự diễn đàn đưa ra câu hỏi với các ban ngành đoàn thể của tỉnh tại 
phiên đối thoại trực tiếp. Đại diện các cơ quan trả lời những câu hỏi, kiến nghị 
của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, 
tổ chức mình.

- Trẻ em đưa ra thông điệp truyền thông qua hình thức nghệ thuật về vấn 
đề bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Tiếp nhận thông điệp, kiến nghị của trẻ em tham dự diễn đàn để giải 
quyết trong năm 2022-2023.

- Trao quà cho các đội tham gia Diễn đàn Trẻ em năm 2022.
VI. KINH PHÍ
- Theo Quyết định số 2766/UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về 

giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022.
- Hỗ trợ của Tổ chức TNTGVN (bao gồm dự án Bảo vệ trẻ em và các 

chương trình Vùng).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới: Xây dựng kế hoạch và dự toán             

kinh phí; phối hợp với Tổ chức TNTGQTVN hướng dẫn các nội dung đến các 
đơn vị; hỗ trợ chuyên môn.

- Văn phòng Sở: chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn các thủ tục thanh quyết 
toán theo quy định tài chính hiện hành. 

- Đoàn Thanh niên Sở: Bố trí thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ             
tổ chức, điều phối các hoạt động tại Diễn đàn.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
2.1. Đối với các huyện có dự án WV (Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, 

Trạm Tấu, Trấn Yên)
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cùng cấp 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn trẻ em tham dự diễn đàn; cử 
02 cán bộ hỗ trợ nhóm trẻ được lựa chọn trang bị cho trẻ một số kiến thức cơ 
bản về bảo vệ trẻ em. 

- Mỗi đội mang tới diễn đàn từ 02-05 tranh vẽ phục vụ góc truyền thông 
tại diễn đàn và chuẩn bị ít nhất 05 câu hỏi đối thoại (chuyển về BTC trước ngày 
13/8/2022); 01 tiểu phẩm hoặc 01 vấn đề truyền thông để trình bày tại phiên 
thảo luận và đối thoại.

- Trích kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, ngân sách địa phương 
hỗ trợ thêm cho các hoạt động cần thiết để trẻ em tham dự diễn đàn;
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- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự đúng thời gian quy định. Trao đổi 
chuyên môn kịp thời với phòng Trẻ em và Bình đẳng giới để đạt hiệu quả trong 
việc tổ chức Diễn đàn. 

- Phối hợp với Chương trình phát triển vùng của Tổ chức TNTGVN tại 
huyện để thống nhất về nội dung và kinh phí cho đoàn trẻ em tham gia.

2.2. Đối với thành phố Yên Bái
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cùng cấp 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn trẻ em tham dự diễn đàn;  
cử 02 cán bộ hỗ trợ.

- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự đúng thời gian quy định. Trao đổi 
chuyên môn kịp thời với phòng Trẻ em và Bình đẳng giới. 

3. Trung Tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái
Lựa chọn trẻ tham gia Diễn đàn; cử cán bộ hỗ trợ trẻ tham gia diễn đàn; 

trang bị cho trẻ một số kiến thức cơ bản về chủ đề của Diễn đàn; chịu trách 
nhiệm quản lý trẻ em của đơn vị. 

4. Đề nghị Tổ chức Tầm nhìn thế giới (Dự án Bảo vệ trẻ em và các 
Chương trình vùng)

Phối hợp với Phòng Trẻ em và BĐG, Phòng Lao động –Thương binh và 
Xã hội các huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em             
đạt hiệu quả; cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức; phối hợp với cán bộ Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, chương trình và tham gia vào các 
phần điều hành thảo luận.  

5. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
- Đề nghị các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công an, Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 
Tỉnh Đoàn Thanh niên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Yên Bái tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2022.

- Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên lựa chọn 05 trẻ em trong Hội đồng             
trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái.

6. Đề nghị cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, 
Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử

Phối hợp truyền thông trước, trong và sau khi tổ chức Diễn đàn nhằm 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác Bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em, góp phần đảm bảo các mục tiêu bảo vệ trẻ em đã đề ra giai 
đoạn 2021-2025.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 
với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, 
bạo lực trẻ em” ; Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái 
đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Đ/c PCT UBND tỉnh (B/c);
-  Tổ chức TNTGVN, AP (P/h);
-  Thành viên BCĐ BVTE cấp tỉnh;
-  Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng TTTT;
-  UBND các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn 
Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên; TP. Yên Bái;
-  Phòng LĐ-TB&XH các huyện Yên Bình, 
Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên; TP. 
Yên Bái;
-  TT. CTXH&BTXH; 
-  Giám đốc; PGĐPTK;
-  Lưu: VP, TE&BĐG.

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
Ngô Thanh Giang 
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Phụ lục I
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG TRẺ EM 

THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH YÊN BÁI NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số:       / KH-BCĐBVCSTE ngày     /      /2022 
của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái)

TT Tên đơn vị Số lượng 
trẻ em

Người 
phụ 

trách

Ghi chú

1 Huyện Yên Bình 10 2
2 Huyện Lục Yên 10 2
3 Huyện Văn Chấn 10 2
4 Huyện Trạm Tấu 10 2
5 Huyện Trấn Yên 10 2
6 Thành phố Yên Bái 10 2
7 Trẻ em TT. CTXH&BTXH tỉnh 35 7
8 Đội văn nghệ thiếu nhi tỉnh 30 2
9 Thành viên Hội đồng trẻ em 05 1

Tổng cộng 130 22
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Phụ lục II
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH YÊN BÁI 2022
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-BCĐBVCSTE ngày     /    /2022
của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái)

- Thời gian: từ 08h00, Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Tùng Dương. 

TT Thời gian Nội dung Người thực 
hiện

I BUỔI SÁNG PHIÊN THẢO LUẬN
1 08:00-09:00 - Tuyên bố lý do, nội quy, quy chế tham gia

- Thông qua nội dung diễn đàn
- BTC

2 09:00-10:00 - Chia nhóm trang trí góc truyền thông; tổng hợp 
thông điệp, khuyến nghị; tổng duyệt kết quả 
thảo luận 

- BTC
- Trẻ em các 
đoàn đại biểu

3 10:00-10:30 Hướng dẫn đặt câu hỏi đối thoại
4 10:30-10:45 Giải đáp cho trẻ em về các vấn đề liên quan tại 

Diễn đàn trẻ em
5 10:45-13:00 Trẻ em Ăn trưa và nghỉ trưa
II BUỔI CHIỀU PHIÊN GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI
1 13:30-14:00 Đón tiếp đại biểu BTC
2 14:00-14:15 Văn nghệ chào mừng TE nhà Thiếu 

nhi tỉnh 
3 14:15-14:20 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC
4 14:20-14:25 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo 

UBND tỉnh 
5 14:25-14:30 Đánh giá việc thực hiện khuyến nghị của trẻ em Lãnh đạo Sở 

LĐ-TBXH
6 14:30-14:40  Trình bày kết quả thảo luận số 1 Trẻ em
7 14:40-14:50 Trình bày kết quả thảo luận số 2 Trẻ em
8 14:50-15:00 Trình bày kết quả thảo luận số 3 Trẻ em
9 15:00-15:30 Đối thoại giữa trẻ em và Lãnh đạo Trẻ em và Lãnh 

đạo các ngành
10 15:30-15:40 Trình bày kết quả thảo luận 4 Trẻ em
11 15:40-16:00 Trẻ em trao thông điệp, khuyến nghị cho Ban 

CĐCT BVCSTE cấp tỉnh
Đại diện trẻ em

12 16:00-16:10 Trao quà cho các đội tham gia
13 16:10-16:15 Phát biểu bế mạc 
14 16:15-16:30 Trẻ em chụp ảnh lưu niệm và trở lại địa phương
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Phụ lục III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM

Họ và tên:………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………Dân tộc:……………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………
Học sinh lớp:………………Trường:……………………………………
Thành tích: Học lực:………………………….Hạnh kiểm:
Số điện thoại liên lạc (nếu có):
Em được mời tham gia Diễn đàn trẻ em với mục tiêu: trẻ em được tham 

gia, giao lưu, đối thoại trực tiếp với đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 
chức có liên quan về chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, 
chống xâm hại, bạo lực trẻ em” 

Thời gian tổ chức: Ngày 16/8/2022
Địa điểm: Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Tùng Dương
Em hiểu rằng, lợi ích của việc tham gia Diễn đàn trẻ em:
- Cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè, sẽ được bày tỏ ý kiến, 

nguyện vọng của mình tới đại diện cơ quan quản lý  nhà nước, các tổ chức và cá 
nhân;

- Cơ hội được trang bị các kiến thức về quyền trẻ em và sự tham gia của 
trẻ em;

- Cơ hội được học tập các kỹ năng (tự tin nói trước đám đông).
Em tự nguyện đăng ký tham gia Diễn đàn này.

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ, HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
Họ và tên:………………………………………………………………
Nghề nghiệp:
Số điện thoại liên lạc, email:……………………………………………

Là Cha Mẹ     Người đại diện hợp pháp
Đồng ý cho con/cháu của tôi tham gia Diễn đàn trẻ em từ ngày ………….đến 
ngày ……… tháng…….. năm 2022

Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ, tên)
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Phụ lục IV
                                   NHỮNG NỘI DUNG
Trẻ em cần chuẩn bị và mang đến Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái 2022

Mỗi trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 đại diện cho 
trẻ em của địa phương, vì vậy các em cần có các kiến thức, thông tin về những 
chủ đề các em sẽ thảo luận tại Diễn đàn. Đặc biệt các em cần phải mang đến 
Diễn đàn trẻ em những vấn đề, kiến nghị, mong muốn, sáng kiến mà bạn bè 
mình đã thảo luận tại các Diễn đàn cấp huyện, xã.

Diễn đàn trẻ em năm 2022 có chủ đề chung là “Chung tay bảo vệ trẻ em, 
hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” trong đó được chia ra 4 
chủ đề hợp phần: (1) Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; (2) Phòng, chống 
xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; (3) Phòng chống xâm hại trẻ em; (4) Phòng 
ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, (5) Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, mỗi đoàn đại biểu trẻ em địa phương sẽ gồm 
10 trẻ em; mỗi em sẽ được phân công tham gia thảo luận tại một nhóm tương 
ứng với một chủ đề hợp phần. Do đó, mỗi trẻ em cần củng cố cho mình những 
nội dung kiến thức và thông tin cơ bản về tất cả các chủ đề hợp phần và sâu hơn 
về một chủ đề mà các em được phân công tham gia thảo luận tại nhóm chủ đề. 
Các cô, chú, anh chị phụ trách các em trong thời gian các em tham dự Diễn đàn 
trẻ em có trách nhiệm hỗ trợ các em chuẩn bị trước các thông tin này. 

Nội dung kiến thức, thông tin cơ bản trẻ em cần tìm hiểu, củng cố bao gồm:
1. Khái niệm: Em hiểu thế nào là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng/ bạo 

lực đối với trẻ em/xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn/Phòng ngừa, giảm thiểu lao động 
trẻ em? Phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em?

2. Thực trạng: Bạo lực đối với trẻ em/Xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn/ 
Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em/Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ở 
địa phương của em gồm những hình thức phổ biến nào? Thường xảy ra ở đâu? 
Ai là nạn nhân chủ yếu? Ai là thủ phạm?

3. Nguyên nhân: Vì sao trẻ em lại bị bạo lực/xâm hại tình dục, tảo 
hôn/bóc lột lao động/bị xâm hại khi tham gia môi trường mạng? vì sao trẻ em bị 
tai nạn, thương tích

4. Giải pháp, hành động đã, đang được thực hiện: Cơ quan, tổ chức 
nào?  Những cá nhân nào? Nhà trường, gia đình và bản thân trẻ em đã làm gì để 
khắc phục tình trạng bạo lực đối với trẻ em/xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn/lao 
động trẻ em/xâm hại trẻ em trên môi trường mạng? phòng, tránh tai nạn, thương 
tích trẻ em…

5. Mong muốn, kiến nghị, sáng kiến của bạn bè em và của cá nhân em 
để phòng ngừa, ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường 
mạng/bạo lực đối với trẻ em/xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn/lao động trẻ em, 
phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em.
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Phụ lục V
PHÔNG CHÍNH DIỄN ĐÀN TRẺ EM NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BCĐBVCSTE ngày     /    /2022 
của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái)

  
   UBND TỈNH YÊN BÁI

    BAN CHỈ ĐẠO CỘNG TÁC                      TẦM NHÌN THẾ GIỚI                       
BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM                        QUỐC TẾ TẠI VN

----------------------

DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH YÊN BÁI NĂM 2022

“Chung tay bảo vệ trẻ em, 
hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” 

 
Yên Bái, ngày 16  tháng 8 năm 2022
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