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Lạng Sơn, ngày       tháng 5  năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em  

và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày  14/3/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em 

và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Thực hiện Quyết định sô 1748/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/3/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh 

năm 2022; 

Ngày 20/4/2022, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ 

em và phòng, chống xâm hại trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tiến hành kiểm tra tại Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn, căn cứ báo cáo kết quả 

kiểm tra ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Trưởng đoàn kiểm tra, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ: Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn, số 106 Hoàng 

Văn Thụ, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, 

đăng ký hoạt động: Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định về việc thành 

lập cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Giáo xứ Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn.  

3. Chức năng, nhiệm vụ: Nuôi dưỡng, giáo dục đối tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt; Dạy văn hóa và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.  

4. Quy chế hoạt động: Cơ sở chưa xây dựng. 

5. Nội dung hoạt động: Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục văn hóa, kỹ năng 

sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ em khuyết tật. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ 

TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở Mái ấm tỉnh Thương Vinh Sơn đang nuôi 

dưỡng 31 đối tượng là người khuyết tật, trong đó có 23 trẻ em dưới 16 tuổi (03 trẻ 

bị HIV, 05 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 06 trẻ em không nơi nương tựa, 04 trẻ em bị 

mua bán, 01 trẻ em chưa xác định được cha mẹ).  

Qua công tác kiểm tra cho thấy Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn đã thực 

hiện tương đối tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tại Cơ sở như 

đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho đối tượng là 60.000 đồng/người/ngày; cấp phát 06 
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bộ quần áo/01 đối tượng/01 năm, các đối tượng được tổ chức học tập, sinh hoạt 

văn nghệ, thể thao, vật lý trị liệu, giải trí, lành mạnh. Từ năm 2020 đến nay tại Cơ 

sở không có trẻ bị bạo lực, xâm hại. Tuy nhiên các quy chế nội bộ của Cơ sở chưa 

được xây dựng và ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo tính công khai, minh 

bạch và phù hợp với quy định của pháp luật. Những nội dung đã thực hiện tốt và 

hạn chế, thiếu sót của Cơ sở được đánh giá cụ thể như sau: 

1. Những quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ 

em Cơ sở đã thực hiện: 

1.1. Số trẻ em được cung cấp dịch vụ bảo vệ: 23 trẻ. 

1.2. Quy trình tiếp nhận, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cơ sở: Cơ sở đã 

xây dựng quy trình tiếp nhận trẻ vào nuôi dưỡng, quản lý và quy trình bàn giao trẻ 

về gia đình, địa phương. 

1.3. Thực hiện quy định về tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở:  

- Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên, nhà ở: Môi trường sinh hoạt của 

các cháu được đảm bảo vệ sinh, khuôn viên luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ, nhà ở 

gồm 03 phòng ngủ với diện tích 36 m2/01 phòng; 01 phòng học với diện tích 36 

m2; 01 phòng dành cho vật lý trị liệu 14 m2; 01 phòng ăn 36 m2. 

- Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng: Cơ sở có nhân viên y 

tế thường xuyên theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng; Cơ sở cấp phát 

cho 01 đối tượng 06 bộ quần áo/năm (04 bộ mùa hè, 02 bộ mùa đông); 

- Tiêu chuẩn về giáo dục và học nghề: Đối tượng tại cơ sở được học văn hóa 

và được giáo viên của cơ sở dạy nghề. 

- Tiêu chuẩn về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí: Các đối tượng trong cơ 

sở được tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí lành mạnh và 

được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. 

1.4. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ sở với chính quyền địa phương và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan: Cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các biện pháp chăm sóc, 

nuôi dưỡng cũng như bảo vệ an toàn cho các cháu.  

1.5. Việc quản lý, nắm tình hình đối tượng và kết hợp với chính quyền địa 

phương sau khi trẻ em trở về cộng đồng: Cơ sở thường xuyên liên lạc, nắm tình 

hình đối tượng sau khi đối tượng trở về với gia đình. 

1.6. Về tài chính của cơ sở  

TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

 

 

 

 

 

Tổng thu: 

- Nguồn ngân sách nhà 

nước cấp: 

- Nguồn thu phí dịch vụ từ 

các đối tượng tự nguyện: 

- Nguồn thu từ hoạt động 

lao động sản xuất, dịch vụ 

 

110.020.000 

 

 

 

 

 

 

125.000.000 

 

 

 

 

 

 

15.000.000 
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  1 

của cơ sở trợ giúp xã hội: 

- Nguồn trợ giúp từ các tổ 

chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài: 

- Nguồn khác theo quy định 

của pháp luật: 

 

 

 

 

30.200.000 

 

 

 

 

40.000.000 

 

 

 

 

14.000.000 

2 Tổng chi: 864.000.000 864.000.000 960.000 

3 Phần còn thiếu 723.780.000 699.000.000 28.600 

2. Những quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ 

em Cơ sở chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ 

2.1. Cơ sở chưa xây dựng quy chế hoạt động theo quy định tại Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, 

tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

2.2. Chưa xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan 

quản lý nhà nước về công tác trẻ em trên địa bàn trong việc tiến nhận, quản lý, 

chăm sóc và bàn giao đối tượng trở về địa phương. 

2.3. Chưa xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, chi từ các nguồn tài 

trợ, các nguồn khác tại Cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp 

luật. 

2.4. Chưa xây dựng và ban hành quy định, quy chế cụ thể của Cơ sở về 

phòng, chống xâm hại trẻ em. 

III. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Cơ sở Mái 

ấm tình thương Vinh Sơn  khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Điểm 2 

Phần II của Thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2022. 

Giao Thanh tra Sở theo dõi, giám sát Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 

thực hiện kiến nghị sau kiểm tra . 

  

Nơi nhận:                                                                       
- Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Tràng Định;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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