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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh,  

sáng tạo trên môi trường mạng năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 

tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Công văn số 1470/STTTT-TTBCXB ngày 11/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 

năm 2022. 

Qua triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả, cụ 

thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

Ban hành kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 06/7/2022 về triển khai Chương 

trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 

giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

Tiếp tục triển khai Dự án “An toàn trên mạng” giai đoạn 2 do tổ chức 

ChidFund tài trợ theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận dự án: Chidfund Swipe Safe (An toàn 

trên mạng” giai đoạn 2 tại huyện Quảng Hòa và thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng (mã số VN03-039). 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn Thành phố, UBND phường xã tổ chức 

chương trình hoạt động, thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết 

cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ 

trẻ em, người thân trẻ em và cộng đồng xã hội; phát hiện vi phạm quy định pháp luật 

đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo UBND các phường, xã căn cứ nội dung kế hoạch Thành phố, tổ 

chức xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ 

em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên 

địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn Thành phố phối hợp với Thành đoàn Thành 

phố tổ chức các hoạt động, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vận 

động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, 

đặc biệt là trên môi trường mạng. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

Thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, Luật An ninh 

mạng và các quy định của Pháp luật về Trẻ em, về vai trò, ý nghĩa và các nội dung 

bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Tuyên 

truyền bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; Tuyên 

truyền về kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ em các kỹ năng tự bảo vệ mình, 

tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại 

khi tham gia môi trường mạng; Tuyên truyền, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các 

hành vi sử dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em; Tuyên truyền về số điện 

thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Tổng 

đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài số 111)... đến các tầng lớp nhân dân thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống truyền thanh Thành phố 

(Chuyên mục "Bạn cần biết"; "Pháp luật và Cuộc sống") và hệ thống truyền thanh 

4 phường, xã (Sông Bằng, Vĩnh Quang, Chu Trinh, Hưng Đạo); Tuyên truyền trên 

Trang thông tin tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thôn 

"caobangtv.gov.vn" và các trang mạng xã hội Facebook, Zalo…; đăng tải tin bài 

tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của UBND Thành phố. Kết quả: đăng tải, 

phát sóng trên 30 tin, bài, ảnh. 

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động, truyền thông  

- Phối hợp với văn phòng Childfund Việt Nam tại Cao Bằng tổ 05 lớp tập 

huấn và 11 cuộc truyền thông về “An toàn mạng” cho cán bộ Đoàn chủ chốt, 

ĐVTN trên địa bàn thành phố Cao Bằng với các nội dung kỹ năng về an toàn trên 

mạng internet, đặc biệt là mạng xã hội; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, 

nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh 

thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, 

ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu; đấu tranh với những biểu 

hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu niên, nhi đồng hoặc trong xã hội tác động 

đến thanh, thiếu niên, nhi đồng với 150 ĐVTN và 370 em thiếu niên, nhi đồng 

tham gia. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ giáo viên – 

Tổng phụ trách, giáo viên giảng dạy tin học (24 người), giáo viên chủ nhiệm lớp 6 

và lớp 7 (66 người) kiến thức về sử dụng Internet, mạng xã hội hiệu quả, trong đó, 

đã tập trung vào một số điểm mạnh trong việc sử dụng mạng xã hội (trong học tập, 

giải trí…) và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải; các lớp tập huấn về kỹ năng 

sử dụng mạng xã hội an toàn với nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, tự bảo vệ 

bản thân đã được lồng ghép trong các hoạt động: chiến dịch thanh niên tình nguyện 

hè năm 2022; chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”; các buổi sinh hoạt hè tại 

địa phương, sinh hoạt đội, ngoại khóa tại các trường học (291 học sinh lớp 6; 230 

học sinh lớp 7 toàn Thành phố)… 

- Tổ chức và triển khai các cuộc thi trực tuyến đến các Liên đội trên địa bàn 

thành phố, như: Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt 

Nam - Mừng Đại hội Đoàn” do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, kết quả tác 
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phẩm "Cắt tóc cho em" - Tác giả: Đặng Ánh Minh, lớp 3E, trường TH Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã đạt giải thưởng trong tuần thứ 5 của cuộc 

thi; Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn” bằng hình thức 

nhảy online, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia…và các cuộc thi khác do 

Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn tổ chức. Các hoạt động trên nhằm đáp ứng nhu 

cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng, hướng trẻ em đến những 

hoạt động lành mạnh, phát huy tính sáng tạo trên môi trường mạng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Chương trình hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường 

mạng trên địa bàn Thành phố đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; 

sự ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đoàn thể và đông đảo phụ huynh học sinh; 

sự nhất quán, nỗ lực của hệ thống các trường học, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

và học sinh. 

- Chương trình còn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả và chất lượng từ tổ chức 

Chidfund với những hoạt động trọng tâm “An toàn trên mạng cho trẻ em”; qua đó, 

bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho trẻ có đủ năng lực tương tác lành mạnh, sáng 

tạo trên môi trường mạng. 

2. Hạn chế 

- Nhìn chung, nguồn lực phục vụ Chương trình hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ. 

- Một số không nhỏ các bậc phụ huynh chưa có nhận thức đầy đủ về những 

nguy cơ cận kề, hiện hữu và nguy hiểm khó lường đối với trẻ em khi tương tác, sử 

dụng môi trường mạng (bắt nạt; bạo lực ; xâm hại tình dục …).  

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện 

Chương trình hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 

năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở TTTT Cao Bằng; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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