
Quần chúng Phạm Thị Ngọc Hà với mô hình “Phổ biến kiến
thức phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em”

-----

Với vai trò Phó Trưởng phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng, -
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và xã hội Bình Thuận. Quần chúng Phạm Thị
Ngọc Hà đã triển khai thực hiện đề tài sáng kiến “Phổ biến kiến thức phòng chống
bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em thí điểm tại phường Phú Trinh, thành phố Phan
Thiết” đem lại hiệu quả, đó là: Sự tham gia tích cực của người dân trong tất cả các
hoạt động truyền thông, đặc biệt là phụ huynh, người chăm sóc và chính các em đã
phát huy tính chủ động, sự tự tin và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề về
bạo lực, xâm hại tình dục mà trẻ em gặp phải; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm
hại trẻ em; thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em
phòng trách bạo lực, xâm hại trẻ em.

Kết quả thực hiện mô hình: Qua 03 đợt thực hiện công tác thí điểm (tháng 6,
7 và 8/2019) trên địa bàn Khu phố 10 - phường Phú Trinh - thành phố Phan Thiết
đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của trẻ em, phụ huynh, người chăm
sóc với 200 người tham gia, vượt 50 người so với số lượng dự kiến. Công tác
truyền thông đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng chống bạo lực và
xâm hại tình dục trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức sự hiểu biết của trẻ em về
các biện pháp phòng chống bạo lực và xâm hại, khả năng tự bảo vệ bản thân của
trẻ em trước các hành vi gây tổn thương, chủ động tố giác các hành vi của tội phạm.

Với mô hình truyền thông “Phổ biến kiến thức phòng chống bạo lực và xâm
hại tình dục trẻ em thí điểm tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết” của
quần chúng Phạm Thị Ngọc Hà đã tuyên truyền tác động mạnh mẽ đến trẻ em, phụ
huynh, người chăm sóc và cộng đồng dân cư hiểu thêm về vai trò, tinh thần trách
nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em góp
phần cùng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chung tay tuyên truyền, tạo
nhóm nồng cốt, lan tỏa trong cộng đồng về vai trò chăm sóc và bảo vệ trẻ em…
Trong thời gian đến, quần chúng Hà tiếp tục mở rộng mô hình “Phố biến kiến thức
phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em” tại các xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh.

Hàng năm gia đình quần chúng Phạm Thị Ngọc Hà được nơi cư trú công
nhận gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giai
đoạn 2015 - 2020, quần chúng Phạm Thị Ngọc Hà đã có 03 đề tài sáng kiến kinh
nghiệm công nhận được áp dụng triển khai tại đơn vị và trong ngành; năm 2016,
2017, 2019 được cấp có thẩm quyền công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
cơ sở; năm 2015 - 2019 đoàn viên công đoàn xuất sắc; được Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội tặng Bằng khen về gương điển hình tiên tiến trong phong
trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm (2016 - 2020); năm 2017, 2018 được Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi
đua yêu; được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tặng Giấy khen
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hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2015, 2016, 2019. Ngoài ra, quần
chúng Phạm Thị Ngọc Hà được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04
năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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