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5.!9 /KIf-I-UBND Dà Náng, ngày ,i6 tháng 5 nàm 2022 

KE HOiCH 
Trin khai Tháng hành dng vi trë em nàm 2022 

Thixc hin Cong v.n so 119 1/LDTBXH-TE ngây 19/4/2022 cita B Lao 
dng - Thuo'ng binh và XA hi ye hrOng dn triên khai Tháng hành dng vi trê em 
nãm 2022, UIBND thành phô Dà Nàng ban hành Kê hoch triên khai Tháng hãnh 
dng vi tré em nàm 2022, c the nhu' sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

a) Nâng cao nhn thirc, trách nhim và tang cu&ng Cong tác phi hçip cüa 
các cap, các ngânh, c quan, tO chirc có lien quan trong vic thrc hin các bin 
phap phong ngua, ho tra, can thiêp dê bao ye tre em kip thoi, hiêu qua, nhât la 
trong gia dInh. 

b) Thiic dy phong trào toàn dan báo v, chäm soc và giáo dçic tré em; quan 
tam, to diCu kin, vn dng nguôn lirc de m9i tré em cô mt mia he an toàn, lành 
mnh. 

2. Yêu câu 

Tháng hânh dng vi trC em cn dugc trin khai sâu rng, du khp trong cac 
ngành, hi, doân the, dja phuoTig và dam bão các quy djnh ye phông, chông dich 
C OVID- 19; gän vic tuyên truyên giáo diic vói vic tO chác các hot dng thiêt 
thirc vi tré em. Tang cu1ng kiêm tra, phát hin, ngan chn và x 1 nghiêm các 
hành vi vi phtrn quyên tré em; to môi tru'ng song an toãn và lành rnnh cho rnoi 
tré em. 

II. CHU BE vA THOI GIAN 
1. Chfi d 

"Chung tay báo v tré em, hay len ting phông, chng xâm hai,  b.o 1irc tré 
em". 

2. Thôi gian 

Tix ngày 0 1/6/2022 dn ngày 3 0/6/2022. 

Ill. NQI DUNG HO4T BQNG 

1. To chfrc phát dng Tháng hãnh dng vi tré em vã cc str kin trong 
Tháng hành dng vi trë em 

a) UBND thành phO tO chñc L phát dng Tháng hành dng vi tré em; trao 
tng h9c bang, ding cv hçc tp và qua cho tré em có hoàn cãnh dc bit, Ire em 
nghèo,trC em dan tc thiêu sO và trC em mô cOi do ânh hung b&i djch COVJD-19 
(du ldCn trong thai gian tr ngày 26-3 1/5/2 022). Thärn mt sO co' so trç gip trC em. 

b) 1-Tôi Tn' thiên và Bão v quyn trC em phi h9'p vO'i Thành Doàn Ba Nàng 
Va CaC dan j lien quan tO chic Ngày hi tuôi tho vào däu tháng 6/2022. 
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c) UBND các qun, huyn t chüc L phát cIQng Tháng hành dng vi tré em 
trong thôri gian vào cuôi tháng 5 ho.c ngày 01/6/2022 phii hgp vâi bin phap ye 
phông, chong djch bnh COVID-19. UBND các xä, phiing xây d1mg ké ho.ch to 
chirc các hot dng trong Tháng hành dng vi tré em tai  dja phinmg. 

2. Hoit dng truyn thông 
a) T chirc tuyên truyn, ph bin Luat tré em; Nghj djnh s 56/2017/ND-

CP ngày 09/5/2017 cüa ChInh phü quy ctjnh chi tiêt mt so diêu cña Luat tré em; 
Chi thj s 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 và Chi thj so 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 
cüa Thu turâng Chinh phü ye vic thng cumg các giâi pháp bâo dam thrc hin 
quyn tré em và bão v tré em, v bào v, chäm soc tré em bj ãnh huông bi djch 
COVID-19; Chi thj s 39-CT/TU ngày .24/4/2020 cia Thành üy Dà Näng ye xay 
drng thành pM Dà Nng an toàn - không bo 1rc v&i phii nft vâ tré em va cac 
chiwng trInh, ice hoach có lien quan. 

b) Tuyên truyn trén các phirang tin thông tin dai chiing, ning xä hi, 
trang thông tin din tà và các hInh thüc khác ye cac bin pháp phông ngüa, h trq, 
can thip dé bão v tré em kjp th?ñ, hiu quâ,nhât là phOng, chông xâm hai tInh 
ditc, bao l?ctréem trong gin dlnh; tuyên truyên hirOig ng Ngày quoc té 1i1iOñ, 
ch6ng lao dng tré em vói chü dê "Lao dQng tré em và an sinh xã hi" (ngay 
12/6/2022); dàng tài các thông dip và khâu hiu truyên thông cüa Tháng hành 
dng vi tré em (theo phy lye I dInh kèm); truyên thông ye Tong dài quôc gia bão v 
tré em 111 và Tong dài 1022 cüa thânh phô de c quan, t chüc, ngir&i dan, tré em 
biêt, lien h khi có nhu câu thông tin, thông báo, to giác hânh vi xâm hi, bao luc, 
bóc 1t src lao dng tré em và khi can sir trç giáp; truyên thông üng d1ing di dng 
dành cho tré em v&i ten gçi 'Tre em DaNang" nhäm thüc day hcinn1ia quyên tham 
gia cüa tré em và Website bào v tré em vói dix&ng link "baovetreemdanang.vn". 
S diing các san phm, tài lieu truyên thông mu dixoc d.ng tâi trén website cua 
Tong dài din tho?.i quôc gia bào v tré em (http://tongdail  1.1 .vn). và fanpage 
Truyên hInh VI Tré em VTV1. 

c) Truyn thông tu vn, hi.r&ng din lc náng lam cha mc, lc nang s6ng cho 
tré em, dc bit là k' nàng tir bão v phOng, chông xâm hi, bo lrc, tai ncn 
thrnmg tIch, bóc lt src lao dng tré em; thông tin, to cáo hành vi vi phm quyên 
tré em icip thi;... 

3. Hot dng k ngM he an toàn, lành mnh cho tré em 
a) Trin khai vic bàn giao, tip nhn và quàn 1 tré em v sinh hoat he tai 

xã, phixOng, cong dông dan cu gita gia dinh, nhà tnring và chInh quyn dja 
phuang, Doán Thanh lien cong san Ho ChI Minh và các to chi.rc chInh trj - x hOi, 
to chic xâ hi nhàm t.o diêu kin cho tré em có mt k' nghi he an toàn, lành 
manh, bô Ich; hmn ché tôi da tInh trng tré em b xâm hi, b.o 1%rc, tai nn thuong 
tIch, dàc bit là du& nithc tré em. 

b) T chrc các hot dng van hóa, vui chai, giâi trI, th diic, th thao, du 
ljch, tham quan, giao luu cho tré em vii nii dung bô Ich, phü hçp vci diu kiên 
c1ia trng dan vj, dja phuo'ng và tuân thñ các htr&ng dan ye phông, cMng dch 
COVID- 19. 
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3 
4. Hoat dng bão v tré em 
a) Chii dng thc hin các giãi pháp, boat dng phông, chng xâm hai, bao 

hrc tré em, chäm soc sue khOe tam than va phông, chông tai nan thuung tIch tré 
em; to chüc các lop dy bcyi, trang bj các kiên thirc, k5 nàng an toàn trong môi 
trti&ng niic, an toàn khi tham gia giao thông, k5 nàng song, k5 näng tir báo v cho 
tré em. 

b) Nâng cao hiêu qua hoat dông cüa t ph& hçrp lien ngành v cong tác tré 
em trong viêc thông tin kêt noi, h tru, can thip và xi:r l kjp th&i các truOng hçip 
tré em bj xâm hai, bao lirc. 

c) Thung xuyen kim tra, rà soát, phát hiên vã có bin pháp khc phic kjp 
thOi cac khu vuc nguy hiêm, thung xay ra tai nan ho.c có nguy ca xáy ra tai nan 
duôi nithc, tai nan giao thông, tai nan rui, ngã dOi vi tré em. 

5. Vn Ing xã hôi, thãm hOi, h trçr, chãm soc tré em 
V.n dng ngun lye ti'r các cci quan, t chirc, Ca nhân trong và ngoài nu6c 

üng h Qu Bâo trc tré em, h trc tré em là nan nhan cüa xâm hai, bao lye; thäm, 
t.ng qua, h9c bong, dung cy hoc tp và h tro khám, chüa bnh cho tré em thuc 
hO nghèo, tré em dan tOe thiêu s, tré em có hoàn cành d.c bit, tré em mô côi và 
tré em bj ánh hi.r&ng bi dich COVID- 19; xây thrng các cong trInh tnthng, l&p hçc, 
diem viii chy1, giãi trI cho tré em; h trcj co sâ vat ch.t, thiêt bj vui chi giâi trI 
dành cho tré em. 

6. Hot .ng thüc dy siy tham gia cüa tré em 
T chuc các boat dng thüc dy sy tham gia cüa tré em (din dan, di thoai, 

tQa dam, khão sat lay kien tré em thông qua ung dyng di dng dành cho tré em cüa 
thành phô "Tre em DaNang"...) d tré em bay tO kiên, nguyen vng cüa tré em 
dôi vài các van dê v tré em hoc lien quan dn tré em và th chuc các hot dng 
cau lac bO, dOi, nhóm cüa tré em tai dia phwmg dam bão phñ hqp vói diêu kiOn 
thyc tê và tunthU các hi.ràng dn v phông, chông djch COVID-19. 

7. Cong tác kim tra 
Tang ci.rarng cong tác kim tra viêc thyc hin chInh sách pháp lut v báo v, 

chàm soc và giáo dye tré em; tang cuông cong tác quân 1 nhà nlxâc ye trt ty, an 
toàn xâ hôi, chü dông nm tInh hInh, din bin hoat dng cüa tOi phm xâm hai tré 
em và cO ké hoach phOng ngiza, ngàn chn. 

Ill. TO CHLJC THT)C HIN 

1. S& Lao dng - Thiro'ng binh và X hi 

Chü tn, ph& hop các s&, ngàn.h, hôi doàn th và UBND các qu.n, huyn 
triên khai các nOi dung: 

a)Tham mini UBND thành pM t chüc L phát dng Tháng hành dng vi 
tré em cap thành phô; trao tang hçc Mng, dyng cu hçc tp cho tré em có hoàn cãnh 
däc bit, tré em nghèo, tré em dan tOe thiu s& Tham mini lânh dao thành phO 
thäm, tng qua mOt co s& tra giüp tré em trên dja bàn thành ph& 

b) T chuc các hoat dng tmyn thông trong Tháng hành dng vl trê em và 
Ngà' quôe té phOng, chông lao dông ire em: Xây dung phóng sy,, trailer tuyên 
truyên, chuyên trang, chuyên muc,... trên cáe phuang tin thông tin dai cháng. 
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4 
Thire hin tuyên truyn các thông diêp và kMu hiu truyn thông ye Tháng hành 
dông vi tré em trên ththng ph; dy manh truyn thông ye Tong dài 111, Tong dài 
1022, lrng diing di dông dành cho tré em 'Tre em DaNang" Va Website 
'baovetreemdanang.vn". 

c) T chüc trin khai có hiêu qua. các chuang trinh, dr an h trçl cho tré em; 
chi dto Qu5 Báo trçi tré em vn dng nguôn 1e ti'r các to chirc, doanh nghip, Ca 
nhan trong và ngoài nuOc dê h trG, giüp d cho tré em nghèo, tré em dan tc thiêu 
so, tré em có hoàn cành däc biêt, tré em mô côi và tré em bj ânh hu&ng bâi djch 
COVID- 19 (nhu h tro h9c bong, dinh duö'ng, khám, chüa bnh, tng qua,...). 

d) Don dc, giám sat cac ngành, doan th, các dja phixang thirc hin Kê 
hoach nay và tong hqp, báo cáo kêt qua Tháng hành dng vi tré em cho B Lao 
dng - Thuong binh và Xâ1ii và UBND thành phô. 

2. S& Giáo duc Va Dào tao 
Tang cixông cong tác tuyên truyn, giáo duc cho h9c sinh kin thüc, k' näng 

tir bão v bàn than; phông, chong xâm hai, bao  1rc, ma tüy trong hpc ththng, phông 
tránh các nguy ca bi tai nan, thuong tIch, thrc hin an toàn khi tham gia giao 
thông; tiép tiic triên khai Chumg trInh "Bcii an toàn" cho h9c sinh trên dja bàn 
thành phô; phOi hqp truyên thông ye Tong dài quôc gia bào v tré em 111, Tong 
dài 1022 cüa thành phô, frng diing di dng dành cho tré em 'Tre em DaNang" và 
Website 'baovetreemdanang.vn" cho h9c sinh và giáo viên; chi do các truông 
phôi hqp chat chê vói gia dInh, Thành Doàn Dà Näng và các don vi lien quan trong 
vic bàn giao Va quãn 1 tré em trong dip  he. 

3. S& Van hoá và Th thao 

Chi dto t chirc các hot dng van hóa, th thao, vui choi, giài tn, tham 
quan, giao hxu cho tré em phü hop vói tmnh hInh djch bnh; chi dao,  hithng dan 
viêc tang cuong six dung thu viên, eâu lac bô, nha van hoa, nha hat, rap chiêu 
phim, diem vui chai, giái trI, co so the duc, the thao, danh lam, thng cãnh phi1c vi 
tré em trong dip he. Tang cug tuyên truyen, giáo dc dao dire, lôi song cho 
thành vien trong gia dInh, nht là bâo ye tré em, phông, chng xâm hai, bao lirc tré 
em trong gia dInh và thông báo, to giác các hãnh vi xâm hai, bao 1irc tré em. Phôi 
hop vOi SO Lao dng - Thuccng biith và Xà hQi thirc hin tuyên truyên cô dng tiVe 
quan trên các triic duOng chInh cüa thành ph& 

4. S&Yt 

ChütrI, phi hop vOi các ngành, doãn th, dja phucmg thrc hin t& cong tác 
phông, chông djeh COVID- 19 và cong tác phông ngra, ngän ch.n các bnh djch 
lay lan trong müa he; chi dao, hixOng dn các Ca sO y tê the hin tot cong tác 
khám, cha bênh cho tré em, chäm soc, tix van sire khOe và ho trçi khân cap cho tré 
em bj xâm hi, bao  ire; trin khai t chirc tiêm vc-xin phông COVID-19 kip  thii, 
an toàn cho tré em theo huOng dn cüa B Y tê; to chirc các hoat  dng truyên 
thông nhàm cung cap kien tht'rc, k5 näng Ye phông, chông djch bnh, tai nan 
thuong tich tré em cho ngu&i dan, nht là trong djp he. 
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5 
5. Sfr Tir pháp 

Dy m?nh t chi'rc các hoat dng tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v cong 
tác tré em; thuc hiên tot các chInh sách, pháp lut ye bào v tré em trong qua trInh 
to tTng. 

6. Sr Thông tin Va Truyn thông 

Einh huong các cci quan báo chI, thông tin dai  chCing dành th&i hrçng, 
chuyên mic, chuyên trang hçp l d tuyen truyn chü tnroiig cüa Dàng, chInh sách 
pháp luât cüa Nba nrnc ye Tháng barth ctông vi tré em; ye các bin pháp phông 
ngüa, h try, can thiêp dé bão ye tré em; nht là phông, chông xâm hi tInh d1jc, 
bao hrc, bóc lt sü'c lao tai nan thucmg tIch tré em (dc bit là duôi nithc tré 
em), dam bão k' nghi he an toàn, lành mnh cho tré em. 

7. Cong an thành ph 

Tang cirông cong tác tuyên truyn ph bin, thanh tra, kim tra vic chap 
hành các quy djnh cUa pháp luât v an toàn giao thông; phông, chông xâm hi, bao 
hrc, tai nan duôi ni.rc tré em tai cy s&; xü 1 nghiêm và kjp thyi các hành Vi Vi 
phm quyên tré em theo quy djnh, nh.t là xâm hi, bio hrc tré em. 

8. Các s?r: Du 1ch, Xãy dirng, Giao thông Vn tãi, Tài Nguyen Va Môi 
tru'&ng, Nông nghip và Phát triên nông thôn 

Trong pham vi chüc nàng, nhiêm vu cüa mInh, tang cu&ng kiém tra, rà soát, 
s't'ra chüa, lap dt các biên báo nguy hiêm tii các tuyên thrô'ng, cong trInh xây 
drng, ao, ho, dip, nhüng khu vuc nguy him... nhàm htn ché tai nan  thucmg tIch, 
duôi nrn9c dôi vâi tré em; kim tra, phát hién và xi'r l kjp th&i các hành vi vi phm 
nhäm bão dm an toàn cho tré em trong djp he. 

9. Các s&, ban, ngành lien quan 

Trong phm vi chüc näng, nhiêm v cüa mlnh, xay drng cac ho?t  dng 
hu&ng üng Tháng hành dông vi tré em hoc 1ng ghép ni dung thirc hin Tháng 
hành dng vl tré em vao chizang trInh, k hoach  cüa dan vj dê thirc hin dam bào 
hiu qua, thiet thc. 

10. UIBND các qun, huyn 

a) Co K hoach Cu th d t chüc trin khai Tháng hành dng vi tré em vâi 
cac hoat dông thiêt thuc, hiêu qua va phu hap Tang cirang tuyên truyên, giao due 
ye cac bin pháp phông ngüa, h tro', can thip d bâo v tré em kjp thôni, hiu qua, 
nhât là phông, chông xâm hai, bao lire tré em trong gia dInh; thirc hin tuyên truyên 
cac thông dip, khâu hiu, tài lieu truyn thông v Tháng hành dng vi tré em. 

b) Can cir diu kiên thuc t dja phucmg, t chrc các hoat  dng thiic day s'i 
tham gia cüa tré em vào các van dé v tré em nhm tto dieu kin cho cáo em tham 
gia, dê xuât lien nghj, sang kin báo dam thc hin tot quyên cüa tré em. 

c) Tang cixông cong tác ph& hap lien ngành & dja phuang d to churc k' 
nghi he an toàn, lành manh và b Ich cho tré em; t chirc các boat  dng tuyên 
truyên, giáo diie tai cong ding cho gia dinh, tré em v k näng sng, hâo ye tré em, 
phông, chông xãm hai, tai nan thuung tIch ire em và h trçi, can thip kjp th&i cáo 
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6 
trixông hçip tré em b xâm hai, bao lirc, tai nan  thixang tIch. Chi dao  to .chüc các 
boat dông kiêm tra, giám sat, xir 1 nghiêm vâ kjp thai các hành vi bao  lirc, xâm 
hal tré em. 

d) Chi dao cac dan vj lien quan và UBND các xã, phuô'ng Co kê hoach to 
chi'rc các boat dng trong Tháng hành dung vi tré em tai  dja phi.rang; thu&ng xuyên 
rà soát, kiôm tra, phát hiên Va có biên pháp khäc phc kjp th&i nh&ng nai có nguy 
Ca gay tai nan, thuang tIch, dui nuóc, tai nan  giao thông, rai, ngã Va CC nguy ca 
mat an toàn khac tai dia bàn và ho gia dinh, tnrèng h9c, l&p h9c nhäm dam bào 
môi truing song an toàn cho tré em. 

d) B trI kinJTI phi và huy dông các ngun 1irc h trçY cho tré em có hoàn cành 
dc biêt, he em nghèo, tré em dan the thiêu so và tré em mô côi do ânh htthng bi 
djch COVID- 19; xây dung; nâng cap các cong trInh truông, l&p hoc, diem vui choi 
giãi trI, be boi, các cong trInh phüc lçi cho tré em. 

11. D nghj Ban Tuyên giáo Thành üy 

Chi dao cac ban, ngành, doàn th có lien quan djnh hux&ng, hixàng dn các ni 
dung tuyên truyên cüa Tháng hành dng vi tré em; phOng, chông xâm hai, bao lixc, 
tai nan thuung tIch tré em, däc bi& là duoi nizc cho lath dao, phóng viên và báo 
cáo viên co s. 

12. D ngh Uy ban MTTQVN thành ph và các t chfrc thành viên, Hi 
Tu' thin và Bão v quyn tré em thành ph và các to chfrc Hi 

a) Tham gia thirc hiên cac hoat dông bâo v, chäm soc và giáo dic tré em, 
nhât là trong Tháng hành dng vi tré em: Day math cong tác giám sat vic thurc 
hin chInh sách, pháp luât lien quan dn tré em; tang cixông tuyên truyên, 4n dng 
hôi viên, doàn vien và toàn xA hôi len an math  me, kjp thai phát hin, thông tin, 
thông báo, to giác cac hânh vi hành ha, xâm hai  tré em, bóc lOt  sirc lao dng tré 
em. Tuyên truyên, 4n dng, huy dông cac to chirc, Ca nhãn, doanh nghip ho trç 
cho tré em là nan than cüa xâm hai, bao luc; thàm, tang qua, hçc bong và ho trg 
khám, cha bnh cho tré em có hoàn cánh dàc bit, tré em nghèo, tré em dan tOe 
thiêu sO, tré em mO côi do ãnh huâng b&i djch COVID- 19; xây drng, nâng cap các 
cong trinh truOng, l&p hoc, diem vui chai giâi hi và các côn trInh phüc 1çi cho tré 
em. To chüc cac hoat dng vui chai, giâi trI va thüc day quyên tham gia cüa tré em 
phü hap von diêu kiên, däc thu cüa don vj và tuân theo các quy djnh ye phOng, 
chong djch COVID-19. 

b) Ngoài nhiêm vu nêu trên, d nghi Thàth Doàn Dà Nng, HOi  Tir thin và 
Báo v quyên tré em thành phô 

- D nghj Thành Doàn Dà Nng: Chi dao  trin khai vic bàn giao, tip nh.n 
và quãn l tré em ye sinh hoat he tai xâ, phithng, cong dOng dan cu trong djp he; 

- D nghi HOi Tir thin va Báo v quyntré em thành ph& ChU trI phi hp 
vâi Thành Doàn Da Nàng tO chi'rc Ngày hOi  tuôi tha nhàm tao  san chai hO Ich, lành 
math cho các em. 
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KT. CHU TICH 
O 

7 
13. Dài Phát thanh - Truyn hlnli Dà Nng, Báo Ba Nng, Chuyên d 

Cong an thành ph 

Chü dng phi hop voi các sY, ngành, dja phixang t.p trung tuyên truyn 
Tháng hành dng vi tré em. Xây dimg các chuyén miic, chuyên trang, phóng sir 
phàn ánh Cong tác bâo v tré em; phông, chng xâm hai,  tai nn thuang tIch tré em 
trên dja bàn thânh phô. 

Trên day là K hoach trin khai Tháng hành dng vi tré em näm 2022 cüa 
UBNID thành phô Dà Nãng, các s&, ban, ngành, hOi,  doàn the và UBND các qun, 
huyên, theo chi.rc näng nhiêm vu và diêu kiên cua dcm vi, xây dimg kê hoach cu the 
dê tO chirc triên khai Thang hành dông vi tré em; dông thai, báo cáo kêt qua thirc 
hin ('dInh kèmphy luc II) ye s& Lao dông - Thuang binh và Xã hi tnthc ngày 
04/7/2022 dê tôn hap báo cáo UBND thành phô và B Lao ding - Thuang binh 
và Xä hi././4 

No'! nhân: 
- B LDTBX}{ (Cue Tré em); 
- CT UBND TP (b/c); 
- Ban Tuyén giáo Thành üy; 
- UBMTTQVN TP; 
- Các s, ngành, hOi, doan th (t/hién); 
- UBND các qun, huyn (t/hin); 
- Dai PTTHDN; Báo DN; Chuyên dé CATP (tJhin 
- Luu: VT, SLDTBXH. 
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Phulucl 
G IMEP TRUYEN THÔNG 
H BONG Vi TRE EM NAM 2022 

6 . ..9. .KH- UBND ngàyI. . . tháng 5 nàm 2022 
UBND thành phô Dà Náng) 

1. Tré em phâi duorc an toàn trong ngôi nhâ c1ia mInh. 
2. Roi v9t không lam tré nen ngix?i, yeu thuang mnh hon l?yi quát màng. 
3. Pháp lut nghiêm tn moi hành vi xãm hi, bao  1irc tré em. 
4. Kiên quyt phông, cMng bao 1irc tré em trong gia dInh. 
5. Hay len ting d ngàn chàn moi barth vi xâm hti, bio lirc tré em. 
6. G9i 111 d thông báo, t giác moi hành vi xâm hti, bo lixc tré em. 
7. S 111 - tip nhn thông tin moi lirc, báo v trê em mçi ncii 
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BAO C4Q:I&F 
'\ 

(Kèmthe '•' 

Phulucil 
NG HANH DONG vi TRE EM NAM 2022 

/KfI- UBND ngày dU.. tháng näm 2022 

a UBND thành pM Dà Náng) 

I. TO CBIJ'C TIIIJC HIN 

1. Cong tác chi do, ban hành k hoch trMn khai 

2. Phát dng Tháng hành dng vi tré em 

3. Ni dung hoit dng d trin khai 

4. Kinh phi t chCrc 

a) Ngân sách nhà rn.râc 

b) Ngân sách 4n dng 

(Bang tdng hp s lieu kern theo) 

ii. DANII GIA CIJUNG 

1. N1iing kt qua dA dt thrçc, bài h9c kinh nghim 

2. NhUng kho khàn, tn ti 

3. Kin nghj, d xu& 
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