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BÁO CÁO
Việc thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
1.Tình hình đặc điểm, vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế - xã hội của 

địa phương 
Ngọc Kỳ là một xã nằm ở phía Tây của huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm 

huyện khoảng 7 km. Phía tây và phía bắc giáp xã Hoàng Diệu và Gia Lương 
huyện Gia Lộc, phía Nam - Đông Nam giáp xã Tân Kỳ và Tái Sơn. Là một xã 
thuần nông với tổng diện tích đất tự nhiên là 4km2 (bằng 6,72% diện tích toàn 
huyện), có 1.540 hộ với 4.762 nhân khẩu, thu nhập bình quân 63 triệu 
đồng/người/năm.

Công tác trẻ em có nhiều thuận lợi: Nhận thức của hệ thống chính trị, các 
tầng lớp nhân dân về công tác trẻ em ngày càng được cải thiện. Đời sống nhân 
dân từng bước được nâng cao năm sau cao hơn năm trước. Kinh tế xã hội phát 
triển đã tạo điều kiện cho văn hoá xã hội của xã Ngọc Kỳ phát triển. Hiện xã có 
5/5 thôn đạt danh hiệu làng văn hoá, làng an toàn về an ninh trật tự; Trường Tiểu 
học và trường Mầm non đạt chuẩn mức độ I, trường THCS đạt chuẩn quốc gia, xã 
đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đó là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em của địa phương. 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì địa phương cũng gặp không ít khó 
khăn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em như: Đời sống của nhân dân tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn 
nhiều khó khăn, cơ sở vật chất để phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em còn 
nhiều thiếu thốn, nguồn kinh phí đầu tư cho trẻ em còn hạn chế. Cán bộ làm công 
tác trẻ em còn kiêm nhiệm nên chưa đầu tư được nhiều thời gian công sức cho 
công tác trẻ em, phong trào đoàn thanh niên còn chưa mạnh nên chưa thu hút 
được nhiều thanh thiếu niên cho phong trào. Phụ nữ trong độ tuổi lao động đi 
công ty và tập trung nhiều cho phát triển kinh tế mà ở nhà chủ yếu là ông, bà 
trông cháu nên chưa tập trung nhiều thời gian cho việc bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục con em mình.

2. Tình hình trẻ em
- Số trẻ em dưới 16 tuổi là 1.121 trẻ chiếm 23,54% tổng dân số toàn xã.
- Từ 0-dưới 6 tuổi là 403 trẻ, chiếm 8,46% so với tổng dân số toàn xã.
- Số người chưa thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi là 143 chiếm 3,00% so với 

tổng dân số toàn xã
- Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 17, trong đó: 16 trẻ em khuyết tật 

(3 trẻ khuyết tật nặng, 13 trẻ khuyết tật nhẹ)
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Toàn xã có 19 trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, 43 trẻ em sống 
trong các gia đình thuộc hộ cận nghèo.

Không có trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.
Trong những năm qua không có trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước.
Việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được 

các cấp, các ngành quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính 
sách, pháp luật về trẻ em, cơ chế bảo vệ trẻ em ngày càng được hoàn thiện; nhận 
thức của các cấp, các ngành và xã hội về công tác trẻ em được nâng lên; các 
quyền của trẻ em đã được thực hiện tốt hơn; những vấn đề phát sinh về trẻ em 
được được quan tâm giải quyết.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH 
SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM 
HẠI TRẺ EM

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành
Công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng ủy, Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã đặt vào một trong những kế hoạch đầu cho chương 
trình công tác năm. Vì vậy kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục 
trẻ em được ban hành hàng năm và căn cứ vào các nội dung kế hoạch đưa ra để có 
những giải pháp và cách thức thực hiện đạt được mục tiêu của kế hoạch.  

Ban Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em xã Ngọc Kỳ đều được kiện toàn 
khi có sự thay đổi vị trí công tác của các đồng chí trong ban. Ban gồm có 15 đồng 
chí phụ trách, trong đó đồng chí phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm trưởng ban, 
đồng chí công chức LĐTBXH làm phó ban, còn lại các thành phần gồm các đồng 
chí đại diện cho Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, công chức tư pháp, Công chức 
văn hóa, đại diện các trường học... Chính vì vậy việc tham mưu cho Uỷ ban nhân 
dân xã thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống 
xâm hại cho trẻ em trên địa bàn xã hết sức thuận lợi.

Trên cơ sở Luật Trẻ em năm 2016, ngày 5/2/2016, thực hiện Quyết định số 
1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế 
hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-
2025; Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 
về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 3740/KH-UBND ngày 12/10/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương 
tích trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030. Uỷ ban nhân dân xã đã nhanh 
chóng nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Sở và của Phòng Lao động thương binh 
và xã hội huyện tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ 
em trên địa bàn, cụ thể là phối hợp với Đoàn thanh niên, nhà trường về thực hiện 
chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 như lồng ghép 
tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt đoàn, đội....

Các văn bản được ban hành từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2022 của UBND 
xã: Kế hoạch số 12 /KH-UBND ngày 27/5/2020 về triển khai tháng hành động vì 
trẻ em năm 2020; Kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày 28/5/2021 về triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 
12/01/2022 về xây dựng xã phù hợp với trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-
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UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 về thực hiện công tác trẻ em năm 2022; Kế 
hoạch số 29/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 về triển khai tháng hành động 
vì trẻ em năm 2022

2. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án
UBND xã đã ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 

18 tháng 8 năm 2021 về thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em xã 
Ngọc Kỳ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 
2021 về thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai 
đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2021 về thực 
hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của phap 
luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM VÀ 
PHÒNG, CHÓNG XÂM HẠI TRẺ EM

1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng
Trong năm qua, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền về Luật trẻ em năm 

2016, các bài truyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, 
phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, vv.... các bài viết đã 
được tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến từng thôn, đối tượng 
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về tầm quan trọng trong 
vấn đề phòng, chống xâm hại cho trẻ em.

Tích cực tuyên truyền, vận động xã hội nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm 
xã hội, thái độ, hành vi ứng xử với trẻ em. Tăng cường đối thoại về bạo lực, xâm hại 
với trẻ em thông qua các diễn đàn trẻ em, các cuộc thảo luận tại cộng đồng.

Cung cấp thông tin và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, 
gia đình, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em kết nối với Tổng đài điện thoại 
Quốc gia về bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111).

Đối với việc triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn, phòng chống xâm hại 
cho trẻ em, trong những năm qua trên địa bàn xã luôn chú trọng tới công tác bảo 
vệ chăm sóc trẻ em đó chính là việc tuyên truyền người thân nếu có con nhỏ phải 
luôn để con trong tầm mắt, sự quan tâm chăm sóc, không chủ quan lơ là của các 
thành viên trong gia đình đối với trẻ em sẽ đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ 
em, đặc biệt là đối với các em dưới 6 tuổi khi mà các em chưa ý thức được các 
hành động của mình.

Nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng 
phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục cho học sinh, trẻ em.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
nhân viên trong cơ sở giáo dục về mối nguy hiểm, cách thức nhận diện và hậu quả 
của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Nâng cao ý thức, vai trò, trách 
nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa các hành vi bạo lực 
học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại 
tình dục trẻ em vào kế hoạch, chương trình giáo dục nhà trường; thực hiện các 
phương pháp giáo dục tích cực, thân thiện, không bạo lực với người học.
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Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường, 
xâm hại tình dục trẻ em.

Đối với mục tiêu: Xây dựng Trường học an tòa phòng chống tai nạn thương 
tích cho trẻ em: 03 trường học đã thực hiện nhiều nội dung nhằm đảm bảo các 
điều kiện tốt nhất về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại các trường 
học luôn được lắp đặt các thiết bị về phòng chống cháy nổ. Tại các buổi chào cờ 
đầu tuần đối với học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở Ban giám hiệu nhà 
trường luôn chú trọng các nội dung liên quan tới phòng chống tai nạn đuối nước, 
tại nạn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em cho các em được biết, ngoài ra 
trong năm nhà trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên và Công an xã tổ chức các 
buổi nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền các nội dung liên quan đến quyền của 
trẻ em đặc biệt là tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác phòng chống 
đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại đối với trẻ em, 
quán triệt về Luật an toàn giao thông cho các cháu, đồng thời từ đó các cháu sẽ về 
tuyền truyền nhắc nhở lại chính người thân trong gia đình mình.

- Kinh phí thực hiện cho từng hoạt động: từ xã hội hóa.
2. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác 

viên bảo vệ trẻ em 
Hằng năm, UBND xã đều ra quyết định kiện toàn Ban bảo vệ chăm sóc trẻ 

em, phân công cho công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm công tác bảo vệ trẻ 
em; bố trí cộng tác viên bảo vệ trẻ em là phụ trách dân số các thôn.

3. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc đảm bảo quyền của trẻ em
3.1. Trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền được khai sinh, có quốc tịch:
- Việc đăng đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về Quốc tịch của trẻ 

em, xác định cha, mẹ cho trẻ em. 
Thực hiện quy định của Luật Hộ tịch và Luật Trẻ em, Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh đúng quy định của pháp luật, sử dụng hệ 
thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ được khai sinh. Công tác nuôi con nuôi được thực hiện theo đúng quy định 
pháp luật. 

- Năm 2020, số trẻ em được khai sinh là: 71 trẻ (nam: 43, nữ: 28).
- Năm 2021 số trẻ em được khai sinh là: 54 trẻ (nam: 36, nữ: 18).
- Từ tháng 01 năm 2022 đến 01 tháng 8 năm 2022 số trẻ được khai sinh là 

35 trẻ (nam:19, nữ: 16). 
3.2. Trách nhiệm trong việc đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Năm 2020, số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là: 71 trẻ, số trẻ 

em thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT là: 46 trẻ
- Năm 2021, số trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là: 54 trẻ, số trẻ em 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT là: 40 trẻ
- Đến 01/8/2022, số trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là: 35 trẻ, số trẻ 

em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT là: 23 trẻ
- Trẻ em thuộc các cấp học tiểu học, trung học cơ sở đều được hỗ trợ mua 

thẻ BHYT theo quy định của nhà nước.
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3.3. Trách nhiệm trong bảo đảm việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ 
em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; bảo đảm trẻ em được hoàn thành 
chương trình giáo dục phổ cập và tạo điều kiện học ở trình độ cao hơn

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở:
+ Tỷ lệ phổ cập tiểu học là: 100%, không có trẻ em bỏ học.
+ Tỷ lệ phổ cấp trung học cơ sở là: 100%, không có trẻ em bỏ học
- Số trẻ em được miễn giảm học phí, được hỗ trợ tiền ăn, chi phí học tập: 

nêu cụ thể số trẻ em được hỗ trợ, mức hỗ trợ và số tiền hỗ trợ:
+ Năm 2020: số trẻ em được miễn học phí là 5 trẻ em với số tiền là 

3.725.000 đồng; số trẻ em được giảm học phí là: 10 cháu với số tiền là 
4.205.000 đồng; số trẻ em được hỗ trợ chi phí học tập: 3 cháu với số tiền là 
6.080.000 đồng; số trẻ em khuyết tật được hỗ trợ: 3 cháu với số tiền là 
17.880.000 đồng 

+ Năm 2021: số trẻ em được miễn học phí là 12 cháu với số tiền là: 
4.080.000 đồng; số trẻ em được giảm học phí là: 10 cháu với số tiền là 
3.400.000 đồng; số trẻ em được hỗ trợ chi phí học tập là 02 cháu, với số tiền là 
7.200.000 đồng; số trẻ em khuyết tật được hỗ trợ là 2 cháu với số tiền là: 
9.536.000 đồng 

3.4. Trách nhiệm trong bảo đảm trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch

- 5/5 thôn đều có nhà văn hóa, có sân thể thao để tổ chức các hoạt động vui 
chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân ngày Tết Trung thu, các ngày 
lễ Tết trong năm, tổ chức giải bóng đá, kéo co, bơi các trò chơi thiếu nhi nhân dịp hè 
cho các em, có tủ sách dành cho trẻ em, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Công tác kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trên địa bàn xã không có cuộc kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
phòng, chống xâm hại trẻ em.

IV. VIỆC HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI, TRẺ 
EM CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

1. Công tác quản lý, tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng và thực hiện 
kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị 
xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

- Tình hình trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Số trẻ em bị 
xâm hại, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn: Từ năm 2020, đến nay trên 
địa bàn xã không có trẻ em bị xâm hại. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
là 17 cháu (04 trẻ em khuyết tật nặng và 13 trẻ em khuyết tật nhẹ)

(Thống kê số trẻ em bị xâm hại theo Phụ lục số 01 kèm theo)
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt: Xã có 04 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là đối tượng người 
khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

- Trợ giúp gia đình và trẻ em tăng cường khả năng phát hiện và kỹ năng xử 
lý, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực, bóc lột.
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Công tác trợ giúp các gia đình và trẻ em nâng cao nhận thức, phát hiện và có 
kỹ năng xử lý, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực, bóc lột thông 
qua tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, Hội Phụ nữ xã.

 - Tiếp nhận thông tin, kết nối với cơ quan Công an để ngăn chặn các hành vi 
đe dọa hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ 
em xảy ra trên địa bàn.

Công an xã có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng loa truyền 
thanh, qua Ban Giám hiệu các nhà trường số điện thoại cần thiết để liên hệ khi có 
các hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ 
em. Trên địa bàn xã Ngọc Kỳ chưa có trường hợp nào.

- Phối hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban 
đầu cho trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trạm y tế xã luôn thường trực 24/24 để đảm bảo công tác khám chữa bệnh 
cho nhân dân kịp thời trong đó có Trẻ em. Xã chưa xảy ra trường hợp nào.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi sức khỏe 
cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trợ giúp các 
em trong quá trình hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi sức khỏe: Xã chưa có 
trường hợp nào bị xâm hại.

- Trợ giúp gia đình các em tăng cường khả năng chăm sóc, bảo vệ các em 
thông qua các hoạt động tập huấn hoặc hội họp tại địa phương: UBND xã chỉ đạo 
Công an xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với các tổ chức đoàn thể 
chính trị, xã hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định của 
pháp luật và tăng cường khả năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp với nhà trường, vận động hoặc giúp đỡ trẻ em đi học trở lại, giúp 
trẻ nhanh chóng hòa hợp với bạn bè và môi trường học tập: UBND xã phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể và nhà trường động viên các gia đình trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để cho con em đi học.

- Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ em và hỗ trợ các em tự tạo việc 
làm bằng cách trợ cấp vốn cho các em hoặc gia đình các em, giúp các em tiêu thụ 
sản phẩm nếu có điều kiện để các em có thu thập. Hỗ trợ các em và các doanh 
nghiệp nhận, sử dụng lao động khi các em đã thành nghề và đến tuổi lao động 
giúp các em có việc làm và thu nhập ổn định: 

Thông qua các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn vay vốn làm ăn để thoát nghèo. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp 
trên địa bàn tạo điều kiện cho các trẻ học nghề và đến độ tuổi lao động đi làm 
thêm thu nhập cho gia đình.

- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em: Công chức tư pháp - Hộ tịch 
phối hợp với Công an xã tuyên truyền các quy định của pháp luật cho gia đình và 
trẻ em.

- Việc sử dụng lao động chưa thành niên tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 
khu vực phi chính thức: Không

(Thống kê theo phụ lục số 02 kèm theo)
2. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
2.1. Chính sách chăm sóc sức khỏe
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Công tác chăm sóc cho trẻ em ngày càng được chú trọng và đạt kết quả 
thiết thực, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và được quản lý sức khỏe 
thông qua sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đạt tỷ 
lệ trên 98%.

- Việc tư vấn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị xâm hại. Số trẻ em 
bị xâm hại được tư vấn, trị liệu tâm lý: không có

- Việc giám định sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: không có
2.2. Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế
- Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt: 
+ Số trẻ em được chăm sóc thay thế : không có
+ Số trẻ em được hỗ trợ khẩn cấp: không có
+ Số trẻ em được trợ cấp thường xuyên: 
Năm 2020, số trẻ em được trợ cấp thường xuyên: 03 trẻ, tổng kinh phí là: 

19.940.000 đồng.
Năm 2021, số trẻ em được trợ cấp thường xuyên là: 3 trẻ, tổng kinh phí là: 

23.400.000 đồng
Tính đến hết tháng 7 năm 2022, số trẻ em được trợ cấp thường xuyên là: 7 

trẻ, tổng kinh phí là: 31.920.000 đồng.
+ Số cá nhân, gia đình nhận chăm sóc trẻ em được hỗ trợ khẩn cấp: không có
+ Số cá nhân, gia đình nhận chăm sóc trẻ em được hỗ trợ thường xuyên: 

không có
+ Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt: không có
2.3. Chính sách hỗ trợ pháp lý
Từ năm 2020 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em.
2.4. Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo
- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại: Xã có 04 trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt bị khuyết tật nặng hiện có 03 trẻ em đang học tại các nhà 
trường trên địa bàn xã đều được thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo. 

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo đối với trẻ em 
khuyết tật: Các nhà trường thực hiện hỗ trợ giáo dục, đào tạo theo đúng quy định, 
đúng đối tượng.

(Thống kê theo Phụ lục số 03 kèm theo)
3. Kinh phí hoạt động
Kinh phí: Đối phí với nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc 

và giáo dục trẻ em của xã hàng năm được trích từ nguồn ngân sách của xã và 
thông qua vận động xã hội hóa.

 (Số liệu báo cáo theo Phụ lục số 04 kèm theo)
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
1. Những thuận lợi của địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về 

quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.
Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được cấp ủy Đảng, chính 

quyền quan tâm, nhân dân và gia đình chú trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
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giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu và phù hợp với tình hình thực tiễn 
tại địa phương. Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển 
biến trong hành động của người dân và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, 
bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã.

Sự quan tâm, phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể trong công tác 
tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động về bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực 
hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về 
quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Có thể nói, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống xâm 
hại trẻ em trên địa bàn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, như:  Một bộ 
phận xã hội chưa thật sự quan tâm nhiều đến trẻ em và các hoạt động trợ giúp 
chưa thật sự mang tính xã hội hóa cao, mới chỉ tập trung ở những sự vụ, sự việc 
đã xảy ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tại gia đình và 
trẻ em chưa kịp thời; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành còn hạn chế. 
Nhận thức của gia đình và cộng đồng với công tác phòng, chống xậm hại trẻ em 
chưa đầy đủ, phần nào còn xem nhẹ. Một số bộ phận gia đình còn khó khăn, tập 
trung lo kinh tế gia đình, ít dành thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; do 
mâu thuẫn gia đình, nhiều thói quen, tập quán làm ảnh hưởng đến công tác bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em...

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã chủ yếu do công chức phụ trách 
lao động thương binh và xã hội xã kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc 
nhiều nên chưa bao quát được hết.

3. Nguyên nhân những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện.

Tác động của mặt trái cơ chế thị trường, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, 
lối sống thực dụng, buông thả, đời sống của người dân còn khó khăn ảnh hưởng 
đến trẻ em.

Đội ngũ công tác viên về bảo vệ trẻ em là kiêm nhiệm nên dẫn đến việc 
quản lý và theo dõi nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy 
cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt không chặt chẽ.

Kinh phí hoạt động cho thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại 
trẻ em ở cấp xã: không có.

4. Kiến nghị:
4.1. Về sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có): Không
4.2. Về tổ chức thực hiện: Không

Nơi nhận:
- Phòng Lao động - TBXH;
- Chủ tịch và PCT.UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thoảng
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