
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an toàn cho trẻ em trong đại 

dịch Covid-19 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 02 năm 2021 

  Kính gửi: 
 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Thực hiện văn bản số 805/UBND-VXNV ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân 

tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ 

em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch; văn bản số 238/LĐTBXH-

NCC&BVCSTE ngày 22/02/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc 

thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch Covid-19.  

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực 

hiện tốt việc theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ em; 

số lượng trẻ em, nhu cầu hỗ trợ của trẻ em, học sinh giáo viên, cha mẹ học sinh đang 

thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình (nếu có) để kịp thời tổng hợp báo 

cáo về Ủy ban nhân dân thành phố qua phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, các 

bậc cha mẹ học sinh về tài liệu, sản phẩm truyền thông, hướng dẫn bảo vệ chăm sóc 

trẻ em trong đại dịch Covid -19 và liên hệ với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) 

để tổ chức các cuộc tham vấn, tập huấn trực tuyến dành cho học sinh, giáo viên, các 

bậc cha, mẹ học sinh tại các điểm cách ly tập trung và các cơ sở giáo dục có học sinh 

cách ly tại gia đình (nếu có) về những nội dung an toàn cho trẻ em; chăm sóc, ổn định  

tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ trong bối 

cảnh cách ly; giải quyết tình huống khẩn cấp về bảo vệ trẻ em. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.  

Tổ chức tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội… về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn 

cho trẻ em trong đại dịch. 

 

 



3. Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật tình hình tác 

động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ em; thực hiện đa dạng hóa các hoạt động truyền 

thông hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19. 

4. Khi có các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đối với trẻ 

em cần chủ động báo cáo cho Uỷ ban nhân dân thành phố qua phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời. 

Với nội dung trên đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai, thực hiện./. 

         (Gửi kèm danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường truy cập do Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc 

(UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, sản xuất). 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Gửi bản điện tử: 

- Như Kính gửi; 

- Sở Lao động-TB&XH; 

- TT Thành ủy- HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, LĐTBXH (Hạnh) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG,  



CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG ĐẠI DỊCH 

(Kèm theoVăn bản số:          /UBND - LĐTBXH  ngày     tháng 02 năm 2021 

của UBND thành phố Bắc Kạn) 

 

I. Sản phẩm in ấn (bản điện  tử) 

1.        1. Tài liệu hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch 

Covid-19; gồm các tài liệu sau: 

       1.1. Tờ rơi “Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly” 

       1.2. “Hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch 

Covid-19. 

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1VKTtabX2sPfn9zvtcycdOFbaQUA2ksXi 

        2. Tài liệu hướng dẫn cho trẻ em trong dịch Covid -19; gồm các tài liệu sau: 

        2.1. Hướng dẫn cho cha mẹ bảo đảm an toàn cho trẻ em phòng, chống dịch 

Covid-19. 

        2.2. Hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình dành cho cha mẹ. 

        2.3. Hướng dẫn phòng, chống đuối nước trẻ em tại gia đình dành cho cha mẹ. 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch 

bệnh Covid-19 đến trẻ em. 

       2.4. Hướng dẫn đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em trong dịch COVID-19 (01 hướng 

dẫn dành cho cha mẹ và 01 hướng dẫn dành cho trẻ em). 

       2.5. Hướng dẫn hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong dịch COVID-19 (01 hướng dẫn dành cho trẻ em và 01 

hướng dẫn dành cho cha mẹ). 

      2.6. Hướng dẫn phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1Y9dnOzBmzwYdAuvKpTpnIhkrHYpGdzPp?usp=

sharin 

II.Các Video Clip 

Stt Tên Video Nội dung Lik 

1 Phòng chống Covid  

trong trường phổ 

thông 

Hướng dẫn học sinh 

trung học phổ thông 

phòng chống dịch 

Covid-19 

https://www.youtube.com/watch 

?v=UYteGNTOdvs&feature=em 

b_title 

 

2 Phòng chống Covid  

trong trường mầm 

non 

Truyền thông, 

hướngdẫn phòng 

chống dịch Covid-19 

tại trường mầm non 

https://www.youtube.com/watch 

?v=bWjOJn77rIs 

 

3 Tăng cường sức đề 

kháng  cho  trẻ em 

trong đại dịch Covid -

19 

Truyền thông 

phòngchống Covid-

19, tăng cường sức 

đề kháng chongười 

dân 

https://www.youtube.com/watch 

?v=RHWrEeqU4dY&feature=e 

mb_title 

 



4 Phòng chống Covid -

19 trong trường mầm 

non trách nhiệm của 

cha mẹ học sinh 

Truyền thông những 

trách nhiệm của cha 

mẹ học sinh trong 

việc phòng chống 

dịch Covid-19 

https://www.youtube.com/watch 

?v=IufoNPjw91U&feature=emb 

_title 

 

5 Phòng chống Covid  

trong trường học 

Truyền thông cách 

phòng chống Covid-

19cho học sinh nói 

chung 

https://www.youtube.com/watch 

?v=AXW_9gaZLes 

 

        III.Các chương trình Truyền hình 

Stt Tên chương trình Nội dung Lik 

1 Tăng cường giáo 

dục kỹ năng sống cho 

trẻ em trong mùa dịch 

Covid-19 

Cô giáo ở Quảng Ngãi 

hướng dẫn kỹ năng 

sống cho học sinh 

 

https://www.youtube.com/watch 

?v=Dgpriy08gaA 

 

2 An toàn cho trẻ em và 

phụ nữ tại nơi cách ly 

phòng chống dịch 

Covid-19 

 

Tại các khu cách ly, 

trong số những người 

đang thực hiện cách ly 

có cả trẻ em và phụ 

nữ. Họ có những 

nhu cầu đặc thù do 

lứa tuổi và đặc điểm 

giới cần được quan 

tâm, tạo điều kiện và 

đáp ứng. Trong 

điều kiện có thể, ở 

mức tối đa, chúng ta 

cần đáp ứng các nhu 

cầu an toàn của họ. 

Trao đổi với Cục 

trưởng Cục Trẻ em, 

ông Đặng Hoa Nam 

https://www.youtube.com/watch 

?v=ilkPr1Cpdp 

 

3 Phòng virus corona 

(Covid-19) ở trẻ em 

 

Truyện ngắn với 

PGS.TS Bùi Vũ 

Huy, nguyên trưởng 

khoa nhi bênh  viện 

Nhiệt đới Trung 

ương 

https://www.youtube.com/watch 

?v=EHla7iV4PVM 

 

4 Đối thoại với trẻ em  

Bảo vệ trẻ em trước 

đại dịch Covid-19 

Chia sẻ của bà 

Nguyễn Thị Hà, 

Thứ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh 

https://www.youtube.com/watch 

?v=Zl9a8RHmg 

s&feature=emb_ 



 và Xã hội  

5 Bảo vệ trẻ em tại nơi 

cách ly phòng chống 

dịch Covid-19 

 

Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 

hội xây dựng và phổ 

biến hướng dẫn an 

toàn cho trẻ em và 

phụ nữ với sự hợp 

tác của  UNICEF và 

UN Women. 

https://www.youtube.com/watch 

?v=Q7BG39M40_Y&feature=e 

mb_title 

 

6 Bảo vệ trẻ em trong 

dịch Covid-19 

 

Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 

hội xây dựng và phổ 

biến hướng dẫn an 

toàn cho trẻ em và 

phụ nữ với sự hợp 

tác của  UNICEF và 

UN Women. 

https://www.youtube.com/watch 

?v=Y11sx4qCEkI 

 

7 Hướng dẫn rửa tay 

đúng cách phòng 

Covid-19 

Hướng dẫn trẻ em 6 

bước rửa tay cũng 

như quy trình rửa 

tay thường quy 

chuẩn nhất để đảm 

bảo loại bỏ tối đa vi 

khuẩn trên tay 

https://www.youtube.com/watch 

?v=6SooMa8e1MQ&feature=em 

b_title 

 

8 Mô hình ngôi nhà an 

toàn cho trẻ em mùa 

dịch Covid-19 

Mô hình ngôi nhà an 

toàn cho trẻ em mùa 

dịch Covid-19 của 

phườngAn Sơn, 

thành phố Tam Kỳ, 

Quảng Nam 

https://www.youtube.com/watch 

?v=qzKQG9ts9MY&t=233s 

 

9 Hỗ trợ tâm lý cho trẻ 

trong khu cách ly 

Với những em nhỏ 

phải cách ly vì dịch 

Covid -19,khó tránh 

khỏi những 

trạng thái lo lắng, 

căng thẳng, hãy 

cùng kết nối với 

chuyên gia tâm lý 

Trần Thu Hương để 

tìm hiểu về vấn đề 

này. 

https://www.youtube.com/watch 

?v=rIBI20Za1Cs&t=16s 
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