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Số: 606/STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền 

trẻ em và bảo vệ trẻ em 

Đắk Nông, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

   

         

              Kính gửi: - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT và TT các huyện, 

thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.  

Thực hiện Công văn số 2766/UBND – KGVX ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ 

em. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin 

điện tử của các Sở, ban, ngành, đơn vị và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh 

tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 

- Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng thực hiện trách 

nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; trách 

nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai 

nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè.  

- Tăng thời lượng, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên 

án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; vận động xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

- Tuyên truyền rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111). 

- Tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách 

nhiệm nêu gương của người lớn; giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. 



- Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thiếu niên, học sinh; xử lý nghiêm các 

trường hợp quảng cáo, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng trái phép 

ma túy, hoạt động tội phạm về ma túy. 

 - Tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu, 

những sáng kiến hay trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực 

cho trẻ em. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ 

quan, tổ chức của tỉnh triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền có hiệu quả. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, TTBCXB 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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