UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2290/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số
1369/KH-UBND ngày 21/9/2021 của
UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Kế hoạch số 1396/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động
trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai Kế hoạch thực hiện Chương
trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Đẩy mạnh tuyên truyền về Quyền Trẻ em và những tác hại của việc trẻ em
tham gia lao động sớm.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong
việc phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ lao
động trái với quy định của pháp luật để tạo điều kiện, hỗ trợ các em học tập, hòa
nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.
- Xây dựng, phát triển và thực hiện có hiệu quả các mô hình truyền thông
giáo dục về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong các cơ sở giáo dục.
2. Mục tiêu cụ thể và định hướng đến năm 2030
2.1. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1: Phòng ngừa, phát hiện hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái
quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.
- 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột
sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi.

- Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ
thông.
b) Mục tiêu 2: Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục được cung cấp thông tin, kiến
thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
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c) Mục tiêu 3: Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn
kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu
lao động trẻ em cho cán bộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo
dục.
2.2. Định hướng đến năm 2030
Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương phấn đấu giảm tỷ
lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và
người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao
động trẻ em và người chưa thành niên.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với tâm lý lứa
tuổi của các đối tượng trong ngành Giáo dục, phù hợp điều kiện thực tế tại đơn vị
về thực thi luật pháp, chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
nhằm thu hút các nguồn lực xã hội tham gia, đóng góp cho các hoạt động giáo dục,
nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham
gia lao động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái quy định
của pháp luật (thông qua các hoạt động hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm, tọa
đàm…).
2. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tập
huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cung cấp kiến thức và
kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động sớm, trẻ
em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái quy định; phối hợp thực
hiện các mô hình điểm tại địa phương về hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động
trẻ em; kết nối, phối hợp trợ giúp giới thiệu các dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tham gia lao
động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái với quy định của
pháp luật thông qua các chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề
nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp; kết hợp phòng, chống tội phạm mua bán trẻ
em vì mục đích bóc lột sức lao động.
3. Thực hiện và phát triển các mô hình truyền thông giáo dục về phòng ngừa
và giảm thiểu lao động trẻ em cùng với các mô hình truyền thông giáo dục khác đã
có trong các cơ sở giáo dục.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép, giáo dục tích hợp vào các môn
học chính khóa và hoạt động ngoại khóa hàng năm sao cho phù hợp với tâm lý lứa
tuổi của học sinh, điều kiện thực tế của đơn vị nhằm trang bị cho các em những kỹ
năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng sống, kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội.
5. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện, can
thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái
quy định của pháp luật cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Quản lý,
nắm tình hình, theo dõi học sinh trong trường học.
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6. Tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục, các
nhóm, lớp học thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức lồng ghép công tác phòng ngừa,
phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em
lao động trái quy định của pháp luật vào các hoạt động ngoại khóa hàng năm.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền
tại đơn vị; phát động các phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn, Đoàn - Đội
trường học về tuyên truyền thực hiện Quyền Trẻ em, tuyên truyền về những tác hại
của việc trẻ em tham gia lao động sớm, phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ
em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp
luật tại địa phương; niêm yết và tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng bảo vệ
trẻ em.
III. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Triển khai thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định
của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều
kiện thực tế tại đơn vị.
2. Rà soát niêm yết số điện thoại đường dây nóng như hướng dẫn trước đây;
chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các đơn
vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện,
can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động
trái quy định của pháp luật tại địa phương.
3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ 6
tháng, hàng năm; báo cáo những vấn đề phát sinh, đột xuất liên quan về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên,
theo địa chỉ E-mail: giaoductrunghocgialai@gmail.com).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

