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

tác trẻ em tại địa phương.
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 năm 2020 đạt 
50,34 triệu đồng/người. 

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên nhiều hoạt động phát triển kinh tế, văn 
hóa xã hội bị ảnh hưởng và ưu tiên cho công tác phòng chống dịch. Các em học sinh 
Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có thời gian tạm dừng học tại trường, Khối tiểu 
học, trung học cơ sở thực hiện học online tại nhà đã ảnh hưởng đến chất lượng học 
tập của trẻ em.

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.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
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 tuyên truyền phổ biến giáo dục pháo luật, kiến thức, kỹ năng thực 
hiện quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em; Kết quả hoạt nhân Tháng hành động vì trẻ 
em, Tết trung thu, Diễn đàn trẻ em và các hoạt động thúc đẩy thực hiện quyền tham 
gia của trẻ em…

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
trường học được ngành Giáo dục đặc biệt chú trọng. Bám sát đặc điểm, điều kiện địa 
phương, nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng ngắn gọn, 
dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, nhận thức của các em học sinh.

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học 
có vai trò quan trọng, hàng năm, Đảng ủy, ủy ban xã đã chỉ đạo các trường học phổ 
biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về phổ 
biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị, nhà trường. Đồng thời, chủ động phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa 
phương. Thông qua tuyên truyền, đã góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu 
biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống. Đồng 
thời, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân 
thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị 
thành niên và ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Nhiều trường học 
ký cam kết xây dựng trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và tổ chức 
cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi 
phạm pháp luật.



Kết quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Diễn đàn trẻ 
em…

Sau khi nhận được kế  hoạch của huyện về việc triển khai tháng hành động vì 
trẻ em tại Trường Mầm non xã đã tổ chức lồng ghép cùng với Tết thiếu nhi 01/6 cho 
các cháu. Tết Trung thu năm 2022 Đảng ủy, ỦY ban nhân dân xã đã đi tặng quà trẻ 
em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn là 15 trẻ với kinh phí là 2.250.000 đồng.

3. Công tác chăm sóc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh tim 
bẩm sinh, trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và các đối tượng trẻ em khác.

4. 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. Luôn 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.

5. Công tác đánh giá xã phù hợp với trẻ em
Việc đánh giá thực hiện xã phù hớp với trẻ em trong kỳ đánh giá đã đạt được 

những kết quả sau: 
Thực hiện theo Quyết định 06/QĐ-TTG ban hành Quy định, tiêu chuẩn, trình 

tự đánh giá và công nhận xã phù hợp với trẻ em.

Hàng năm Đảng ủy có nghị quyết riêng cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 20 - CT /TW của Bộ Chính trị vể "Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em 
trong tình hình mới". UBND xã luôn chỉ đạo sát sao thông qua các kế hoạch, văn 
bản, bố trí, huy động các nguồn lực tập trung cho công tác BVCSGD trẻ em.

Nhiệm vụ và mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em của xã luôn được quan tâm 
hàng đầu và được các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương triển khai một cách 
nghiêm túc, tích cực đạt hiệu quả góp phần nâng cao đời sống xã hội, phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới hiện nay.

6. Kinh phí dành cho công tác trẻ em:
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.

7. Công tác củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em



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.

8. Công tác kiểm tra, thanh tra về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác BVCSTE, đặc biệt là kiểm tra 

công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 
em. 

9. Công tác triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê báo cáo theo Thông tư số 
13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh & 
Xã hội.

10. Công tác rà soát xác thực thông tin dữ liệu về trẻ em và cập nhật lên phần 
mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở.

Sau khi có hướng dẫn về việc thực hiện việc cập nhật thông tin về trẻ em vào 
hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em. Qua rà soát đã có 1.199 trẻ được cập nhật thông tin 
trong phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, trong đó có 1023 trẻ đã được cấp 
mã số định danh cá nhân, 176 trẻ em chưa được cấp mã số định danh, trẻ em chưa 
được cập nhật trong phần mềm là 311 trẻ.

11. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu:
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. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã có nghị quyết, giao cho UBND xã 
xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022; kế hoạch thực 
hiện các tiêu chí xây dựng xã phù hợp với trẻ em.

Trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật tại địa phương được hưởng đầy đủ quyền lợi 
theo quy định như trợ cấp xã hội hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, chi 
phí học tập... Bên cạnh đó địa phương có nhiều chính sách quan tâm tới các em giúp 
các em hoà nhập cộng đồng như: Thăm hỏi, tặng quà vào những ngày lễ, tết.... 2/6 
em khuyết tật tại địa phương đều tham gia học tập hoà nhập học hoà nhập tại trường 
trung học, tiểu học.

(Thống kê số trẻ em bị xâm hại theo Phụ lục số 01 kèm theo)
- Việc 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: liệt kê các vụ việc được thông tin thông qua tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ 
em 111; việc chỉ đạo xử lý thông tin và xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can 
thiệp; việc chỉ đạo điều tra, truy tố người có hành vi xâm hại trẻ em. Tại địa phương 
chưa nhận được thông tin qua tổng đài 111 về bảo vệ trẻ em. Việc tiếp nhận và 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 hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện theo quy định như việc đánh giá mức độ, 
nguy cơ ban đầu để thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly 



trẻ khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại, tổ chức họp  để xác định nhu cầu hỗ trợ, 
can thiệp, quyết định hỗ trợ, can thiệp... 

- Việc thực hiện bảo mật thông tin đối với trẻ em trong quá trình trước, trong và 
sau hỗ trợ, can thiệp: Được đảm bảo theo quy định.

- Việc phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng mất 
an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em: Thực hiện theo 
quy định, có sự vào cuộc của công an, y tế, giáo dục và các ngành có liên quan.

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

(Thống kê theo phụ lục số 02 kèm theo)
III. Đánh giá kết quả đạt được
1.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 
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, hạn chế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa 

bàn hiện nay vẫn còn 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 chưa được thường xuyên, chưa sâu rộng; Nhận thức của gia 
đình và cộng đồng với công tác phòng, chống xậm hại trẻ em có phần nào còn xem 
nhẹ. Một số gia đình còn tập trung nhiều thời gian làm kinh tế ít dành thời gian cho 
việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc phó mặc việc chăm sóc trẻ em cho ông bà, người 
thân; Tình trạng ly hôn xảy ra nhiều, trẻ em sống xa bố mẹ hoặc sống thiếu bố hoặc 
mẹ nhiều cũng ảnh hưởng đến sự đảm bảo quyền của trẻ. 

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 
ảnh hưởng đến việc bao quát và tham mưu.

Tại địa phương chưa có sân vận động tập trung của xã, các điểm vui chơi, 
trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ còn rất hạn chế, chưa được đầu tư đúng 
mức. 



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

3.1 Nguyên nhân những thuận lợi trong quá trình thực hiện.
Sự vào cuộc quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các văn bản quy phạm 

pháp luật, các chính sách xã hội được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện kịp thời.
Trình độ, nhận thức,  đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.
Phong trào xã hội hóa được phát triển sâu rộng từ các xóm đến các ngành, trường, 

lớp…
Công tác tuyên truyền được rộng rãi, qua nhiều hình thức từ hội nghị xã xuống 

thôn, trên hệ thống đài truyền thanh, giờ học ngoại khóa...
3.2 Nguyên nhân của hạn chế
Việc hướng dẫn thi hành luật chưa được sâu rộng, thường xuyên.
Tác động của mặt trái cơ chế thị trường, thời kỳ công nghệ số, ô nhiễm môi 

trường, tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, buông thả, đời sống của một bộ phận nhân 
dân còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Địa bàn xã rộng chỉ có 4 thôn, dân số đông, đặc biệt thôn Quan Lộc có gần 
1.000 hộ, Đội ngũ công tác viên về bảo vệ trẻ em ở thôn là kiêm nhiệm nên việc quản 
lý và nắm bắt tình hình trẻ em gặp khó khăn.

Nguồn kinh phí giành cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thực hiện 
quyền trẻ em còn hạn chế, chưa đáp ứng được.

IV. Kiến nghị:
- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các cấp về 

công tác trẻ em được thường xuyên hơn nữa, đặc biệt là những vụ việc mang tính 
giáo dục, răn đe, ngăn chặn.

- Bố trí cán bộ làm công tác trẻ em một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả.
- Có cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho trẻ em mang 

tính đặc thù.
- Quan tâm và có chế độ hỗ trợ đối với công chức, cán bộ làm công tác trẻ em 

ở xã, thôn.
V. Kế hoạch năm 2023
- Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, kiện toàn Ban bảo vệ trẻ em các cấp; xây dựng 

xã, phường phù hợp với trẻ em.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 
gia đình, cá nhân trẻ em và cả cộng đồng để thực hiện các quyền trẻ em tốt hơn. 



Vận động nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ ngân sách thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, hưởng chính sách nhà nước 
theo quy định; 

Duy trì các xã, phường, thị trấn đã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em .

Phấn đấu giảm trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích gây ra so với năm 2021 
và đảm bảo có ít nhất 90% trẻ em được tham gia vào các hoạt động trong Tháng hành 
động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

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.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện ở địa phương đồng 
thời đề xuất kịp thời các biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác trẻ em năm 2022 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2023 của xã Hà Thanh.

  Nơi nhận:
- Phòng LĐTB&XH huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND; 
- Lãnh đạo UBND;
- MTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Lưu Vp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam
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