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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em
cho học sinh cấp THCS năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm
học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên; Nhằm tăng cường công tác
tuyên truyền giáo dục phòng, chống xâm hại trẻ em trong học đường, Sở Giáo dục
và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống xâm hại
trẻ em cho học sinh cấp Trung học cơ sở (THCS). Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên
chức và học sinh trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong học đường; lên
án những hành xâm hại trẻ em;
- Hội thi sẽ giúp học sinh nâng cao hơn ý thức và nhận diện, ứng phó được
trước các tình có nguy cơ bị xâm hại; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh cấp
THCS.
II. Thành phần giam gia: gồm 03 đơn vị
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa.
(Mỗi đơn vị thành lập một đội để dự thi gồm không quá 10 học sinh, không
tính số học sinh tham gia phụ họa).
III. Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức
1. Nội dung: Tuyên truyền công tác phòng, chống xâm hại trẻ em cho học
sinh khối THCS trong tình hình hiện nay.
2. Hình thức: gồm các phần thi: Thuyết trình, Xử lý tình huống, Vẽ tranh
tuyên truyền và 02 tiết mục văn nghệ. (Quyết định và Thể lệ Hội thi sẽ ban hành sau
cuộc họp triển khai với các đội).
3. Thời gian: ngày 27/11/2019.
4. Địa điểm: Hội trường, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú
Yên, (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp Tuy Hòa).
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(Ban tổ chức mời đại diện các đội tham gia họp thông qua Điều lệ và bốc
thăm lúc 14h00, ngày 15/11/2019 tại phòng họp số 01 Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế
hoạch này thay cho giấy mời họp).
IV. Kinh phí
- Sở Giáo dục và Đào tạo chi các khoản: Các ban của Hội thi, thuê hội trường,
khen thưởng và các khoản chi khác liên quan đến Hội thi;
- Các đơn vị tham gia dự thi: chi tập luyện, trang phục, phương tiện và các
khoản khác có liên quan.
V. Tổ chức thực hiện
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng và học sinh, sinh viên tham mưu xây dựng
Kế hoạch, Thể lệ và lập Dự toán kinh phí trình lãnh đạo phê duyệt để triển khai Hội
thi.
2. Các đơn vị dự thi: xây dựng nội dung kịch bản, tổ chức tập luyện tham gia
Hội thi; Chuẩn bị băng rôn cổ vũ cho đơn vị mình, cử cán bộ giáo viên cùng tham
gia để quản lý học sinh trong thời gian diễn ra hội thi; huy động học sinh tham gia
cổ vũ (Phòng GDĐT tp Tuy Hòa 300 học sinh, Phòng GDĐT Tuy An 50 học sinh và
Phòng GDĐT H Đông Hòa 50 học sinh).
Trong qua trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ ông Đặng
Ngọc Phú – Phòng Chính trị, tư tưởng và HSSV (ĐT; 0913452289) để được hướng
dẫn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi tuyên truyền công tác phòng,
chống xâm hại trẻ em cho sinh cấp THCS năm học 2019-2020, đề nghị các đơn vị
triển khai thực hiện./.
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- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, CTTTHSSV.
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