
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
–––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /UBND-LĐTB&XH 
V/v Tuyên truyền, đăng tải, sử 

dụng và nhân bản các sản phẩm 

truyền thông về quyền tham gia 

của trẻ em 

Mường Ảng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;   

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 688/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 01/4/2022 của Sở 

Lao động TB&XH tỉnh Điện Biên về việc sử dụng và nhân bản các sản phẩm 

truyền thông về quyền tham gia của trẻ em; UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn: Căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và tình hình thực tế của đơn vị mình 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện đăng tải, sử 

dụng, nhân bản các sản phẩm truyền thông để phục vụ cho công tác trẻ em trên 

địa bàn, gồm: 03 video hoạt hình; 02 video phóng sự; 02 Tờ gấp truyện tranh (có 

đường link các sản phẩm truyền thông gửi kèm). Trong quá trình sử dụng và 

nhân bản các sản phẩm truyền thông nêu trên, các cơ quan, đơn vị lưu ý không 

được chỉnh sửa và cần nêu rõ nguồn khi trích dẫn. 

 2. Giao cho các cơ quan, đơn vị: 

 - Trung tâm Văn hóa - TT - TH huyện: Tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung các sản phẩm truyền 

thông nêu trên. 

 - Phòng Lao động TB&XH huyện: Theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ 

quan, đơn vị thực hiện thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện đăng tải, 

sử dụng, nhân bản các sản phẩm truyền thông để phục vụ cho công tác trẻ em 

trên địa bàn theo quy định. 

 Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
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ĐƯỜNG LINK CÁC SẢN PHẨM  

TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM 

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-LĐTBXH ngày       tháng 5 năm 2022 

 của UBND huyện Mường Ảng) 
––––––––––––––––– 

 

1. Đường link 03 video hoạt hình  

http://tongdai111.vn/xem-video/quyen-tham-gia-cua-tre-em  

http://tongdai111.vn/xem-video/cac-mo-hinh-thuc-day-quyen-tham-gia-

cua-tre-em 

http://tongdail11.vn/xem-video/cac-quy-dinh-ve-quyen-tham-gia-cua-tre-em 

2. Đường link 02 video phóng sự  

http://tongdai111.vn/xem-video/lang-nghe-tre-em-bang-trai-tim  

http://tongdai111.vn/xem-video/cach-thuc-thuc-hien-quyen-tham-gia-cua-

tre-em-o-viet-nam  

3. Đường link 02 Tờ gấp truyện tranh  

http://tongdai111.vn/tin/su-tham-gia-cua-tre-em-trong-nha-truong-xa-hoi  

http://tongdai111.vn/tin/su-tham-gia-cua-tre-em-trong-gia-dinh 
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