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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh  

 với trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

 

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ 

em; 

Thực hiện Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 21/03/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường 

các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022; Kế 

hoạch số 1960/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, 

đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với trẻ em năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ 

em trong việc thực hiện quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề 

liên quan đến trẻ em. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em, giải quyết các 

vấn đề về trẻ em bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và nhiều thách thức, trong đó 

có tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu. 

- Tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của 

mình; có cơ hội được tham gia, đề xuất các ý kiến đối với các lĩnh vực mà các 

em quan tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; có cơ hội tham 

gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và lãnh 

đạo các Sở, ngành về các vấn đề liên quan đến trẻ em; đưa ra các thông điệp về 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và xã hội nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về quyền tham gia của trẻ em.  

2. Yêu cầu 

- Trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và tâm tư, nguyện vọng của mình, được 

tham gia đề xuất các ý kiến đối với việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân 

thiện, lành mạnh, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tham gia đối thoại trực 

tiếp với lãnh đạo các cấp. 
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- Tổ chức chương trình đảm bảo thiết thực, phù hợp, tiết kiệm đồng thời 

thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động của trẻ em tại Chương trình gặp mặt, 

đối thoại.  

- Tất cả các câu hỏi, khuyến nghị của trẻ em đều được lãnh đạo các cấp, 

các ngành, các đoàn thể và các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu, trả lời và 

tiếp tục xem xét giải quyết sau khi kết thúc Chương trình gặp mặt, đối thoại 

thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI  

1. Chủ đề Chương trình đối thoại: "Trẻ em và các vấn đề liên quan đến 

Quyền trẻ em". 

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2022 (sẽ có Giấy 

mời cụ thể sau).  

3.  Địa điểm tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại: Dự kiến tổ chức 

tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 2, đường Trần Ca, phường 

Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).  

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI 

1. Số lượng trẻ em và phụ trách đoàn 

a) Số lượng trẻ em: 200 em tham dự Chương trình (mỗi huyện 25 em, 

riêng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 50 em). 

Trẻ em tham gia Chương trình có độ tuổi từ 12-16 tuổi, đại diện cho trẻ có 

thành tích cao trong học tập, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, ưu 

tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi huyện, thành phố cân bằng 

số lượng trẻ em nam và trẻ em nữ tham dự. 

b) Số lượng cán bộ phụ trách đoàn: Mỗi huyện bố trí 2 người phụ trách 

đoàn, riêng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bố trí 3 người phụ trách đoàn. 

2. Thành phần tham gia đối thoại với trẻ em: 

- Đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Văn 

hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Tỉnh Đoàn; Công an tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung: 

- Trẻ em trao đổi và đưa ra các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị, thông điệp trực 

tiếp với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh về các vấn đề liên 
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quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các quyền của trẻ em và trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền 

của trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động liên quan cho trẻ em vui chơi, kết bạn, giao lưu, trao 

đổi thông tin, kiến thức. 

2. Hình thức: Tổ chức phiên đối thoại trực tiếp. 

- Tổ chức cho các em giao lưu, đối thoại trực tiếp, đề xuất ý kiến về 

những vấn đề trẻ quan tâm với đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn 

vị tỉnh Ninh Thuận, HĐND, UBND tỉnh; đại biểu là lãnh đạo của các sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tại Chương 

trình gặp mặt, đối thoại.  

- Trẻ em đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến, nêu nguyện vọng của mình; Lãnh đạo 

tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trả lời các câu hỏi, kiến nghị của 

trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị 

mình; tiếp nhận thông điệp, kiến nghị của trẻ em để tiếp tục xem xét, trả lời, giải 

quyết sau đối thoại. 

- Trẻ em đưa ra thông điệp, trao thông điệp và các khuyến nghị, mong 

muốn của mình tới các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên 

quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và khách mời tham dự cho lãnh đạo 

tỉnh. 

V. CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI  

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc Chương trình gặp mặt, đối thoại; 

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

năm 2021-2022; 

- Trẻ em trình bày ý kiến, kiến nghị, những nguyện vọng đối với lãnh đạo 

tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo của các sở, 

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh 

đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, 

thành phố trao đổi, trả lời, đối thoại với từng vấn đề trẻ em thắc mắc, đề xuất, 

kiến nghị;   

- Phát biểu kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Tỉnh đoàn 



4 

 

tổ chức Chương trình Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với trẻ em; Phối hợp với các 

Ban, ngành, đoàn thể có liên quan chuẩn bị nội dung có liên quan, hình thức tổ 

chức Chương trình gặp mặt, đối thoại đạt yêu cầu. 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức buổi gặp mặt, 

đối thoại; Xây dựng kịch bản dẫn chương trình gặp mặt, đối thoại; cử người dẫn 

chương trình của buổi đối thoại.  

- Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá kết quả công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em năm 2021-2022 tại buổi đối thoại. 

- Gửi thông điệp, kiến nghị của trẻ em tại buổi đối thoại cấp tỉnh cho các 

đơn vị liên quan để trả lời, giải đáp cho trẻ em; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ 

chức Chương trình cho Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với trẻ em và ý kiến trả 

lời, giải đáp của các cơ quan, tổ chức có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh sau 

khi kết thúc Chương trình gặp mặt, đối thoại.  

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và 

các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền hoạt động của Chương trình gặp 

mặt, đối thoại.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn huy động từ 200 trẻ em (thiếu niên, nhi đồng) 

tại 07 huyện/thành phố tham gia Chương trình; đảm bảo trẻ em tập trung đúng 

thời gian quy định; Trang phục của trẻ em là đồng phục học sinh; 

- Tổng hợp các vấn đề trẻ em quan tâm và phụ trách triển khai, khảo sát, 

lấy ý kiến trẻ em tại các huyện: Thuận Nam, Thuận Bắc và Ninh Phước; tổng 

hợp ít nhất 3 ý kiến/ đơn vị để tham gia ý kiến tại Chương trình; gửi về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2022 để tổng hợp.  

- Hướng dẫn các em chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến tại Chương trình. 

- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình tại buổi đối thoại. 

3. Tỉnh đoàn: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch này; thông báo 

rộng rãi trẻ em tham gia Chương trình; Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức 

Chương trình gặp mặt, đối thoại để trẻ em tập trung đảm bảo đúng thời gian quy 

định; Trang phục của trẻ em là đồng phục học sinh; 

- Tổng hợp các vấn đề trẻ em quan tâm và phụ trách triển khai, khảo sát, 

lấy ý kiến trẻ em tại các huyện: Ninh Sơn, Ninh Hải, Bác Ái và thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm; tổng hợp ít nhất 3 ý kiến/ đơn vị để tham gia ý kiến tại 

Chương trình; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

10/7/2022 để tổng hợp.  

- Hướng dẫn các em chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến tại Chương trình. 

- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, 
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nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình tại buổi đối thoại. 

4. Các Sở, ban, ngành: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham dự và trả lời các câu hỏi, kiến 

nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

đơn vị mình; tiếp nhận thông điệp, kiến nghị của trẻ em để tiếp tục xem xét, trả 

lời, giải quyết sau đối thoại. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn lựa chọn trẻ em tham 

gia Chương trình đối thoại theo đúng số lượng, đối tượng, lựa chọn cán bộ phụ 

trách đoàn; chịu trách nhiệm quản lý trẻ em trong suốt quá trình tham gia 

Chương trình gặp mặt, đối thoại; Lựa chọn trẻ em (thiếu niên, nhi đồng) có khả 

năng phát hiện tốt vấn đề, có kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động của 

trẻ em ở địa phương, có khả năng thuyết trình, phản biện, chất vấn; có phong 

cách tự tin, mạnh dạn, giao tiếp xã hội tốt. 

- Hướng dẫn các em tìm hiểu về kiến thức liên quan Luật trẻ em, các hình 

thức, biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, các vấn đề liên quan đến trẻ 

em tại địa phương để tham gia Chương trình gặp mặt, đối thoại. 

 VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Sử dụng nguồn kinh phí được bố trí trong 

dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình cho Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, 

đối thoại với trẻ em năm 2022. Các ngành, địa phương căn cứ nội dung Kế 

hoạch triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên;  

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Tỉnh đoàn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT. VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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