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BÁO CÁO
Tình hình chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm khắc phục hạn chế, 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo sự phát triển 
toàn diện của trẻ em giai đoạn 2022-2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình kinh tế - xã hội tác động đến trẻ em. 

  Hà Thanh là một xã nằm xa trung tâm của huyện Tứ Kỳ cách trung tâm 
huyện 18 km, phía Bắc giáp xã Tiên Động, phía Đông giáp xã Nguyên Giáp, phía 
Nam giáp huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp xã Hà Kỳ,  xã có 
địa lý phân bố phức tạp Tổng diện tích tự nhiên là 886,57 ha, tổng số hộ là 2.439 
hộ với  6.861 nhân khẩu được chia thành 6 thôn trong đó có 3 thôn nằm ngoài đê 
trung ương là Thôn Hữu Chung; Thôn Bình Cách; thôn Tri Lễ và 03 thôn nằm 
trong đê trung ương là thôn Thanh Bình; Thôn Hàm Cách và thôn Kiều Long.

Địa giới hành chính được bao bọc bởi 2 con sông là sông Luộc và sông Cửu 
Yên. Trong Những năm gần đây số người đi làm tại các công ty, nhà máy, xí 
nghiệp ngày càng tăng cao, thu nhập của người dân được nâng lên. Tình hình an 
ninh trật tự tương đối ổn định. Trong những năm vừa qua, các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân 
dân Tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã ổn định, Thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 54 triệu đồng/người. 

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa xã hội của xã phát 
triển. Các tổ chức đoàn thể và các hộ gia đình quan tâm hơn đến công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Tình hình trẻ em và công tác trẻ em tại địa phương.
Trong toàn xã tính đến tháng 6/2022 số trẻ em dưới 16 tuổi là 1.256 trẻ 

chiếm 18,3 %  tổng dân số.
Số trẻ em trong hộ nghèo, cận nghèo là 30 cháu (0,43%), trong đó trẻ em 

trong hộ nghèo 4 cháu, trong hộ cận nghèo 26 cháu.
Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 10 cháu (chiếm 0,14%), trong đó 01 cháu 

là trẻ em mồ côi cả tra và mẹ,  9 cháu là đối tượng khuyết tật nặng, đặc biệt nặng 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.



II. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1.Công tác tham mưu, chỉ đạo
Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng 

tâm của địa phương, nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng là nhiệm vụ quan 
trọng. Phối hợp với các ngành đoàn thể chính trị xã hội đề xuất các chính sách giải 
pháp, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-
19 bảo đảm đúng quy định của pháp luật; xây dựng chương trình khắc phục hạn 
chế, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện 
của trẻ em; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh của xã để 
phát huy vai trò xã hội và người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giáo dục, 
hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và tâm lý 
xã hội cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, 
thương tích trẻ em; tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ 
em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các nhà trường đều triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an 
toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục; hướng dẫn 
gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an 
toàn, hiệu quả khi học trực tuyến; bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học.

2. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền cho đoàn 

viên, hội viên của mình để nâng cao nhận thức của người dân, của mỗi gia đình về 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Quan tâm đến trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt 
nhất cả về thể chất và tinh thần, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà 
nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời phối hợp với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác giám sát 
việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em và truyền thông, vận động, huy 
động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
theo quy định của pháp luật./.

3. Công tác chăm sóc trẻ em
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương nên số trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo Nghị định 
20/2021/NĐ-CP được đầy đủ và kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Dần, UBND xã đã lập danh sách tặng quà 
của Phó chủ tịch nước đối với trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng ngoài ra các trường 
học tổ chức thăm tặng quà cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo 
vượt khó, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. 



Trạm y tế phối hợp với các trường THCS, Trường Tiểu học khám sức khỏe 
định lỳ cho học sinh.

Số trẻ em trên địa bàn xã mới sinh được khai sinh đúng hạn.
Tất cả trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc 

chương trình tiêm chủng mở rộng.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN
Kinh phí cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em không có quỹ để hoạt 

động. Công tác xã hội hóa, vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ không đảm bảo 
để đáp ứng được yêu cầu chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời kỳ hiện nay.

IV. NGUYÊN NHÂN
Cán bộ làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em còn kiêm nhiệm chưa được 

thường xuyên, liên tục tính hiệu quả chưa cao.
Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em; Công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, 
việc thực hiện lồng ghép công tác bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của các cấp, các ngành chưa được quan tâm đồng bộ. Công tác kiểm tra, 
giám sát chưa thường xuyên, kịp thời.

V. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn 

thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi 
trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền 
trẻ em. Bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em.

Trên đây là báo cáo kết  quả về tình hình chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm khắc 
phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo sự phát triển toàn diện của 
trẻ em giai đoạn 2022-2025 của xã Hà Thanh.

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam
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