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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 Trung tâm Hy Vọng Lạng 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 22/4/2022, 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 Trung tâm Hy Vọng Lạng 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: Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

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

đăng ký hoạt động:  Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 44/CN-SLĐTBXH 

ngày 16/4/2019 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn cấp; Giấy 

phép hoạt động số 188/CP-SLĐTBXH ngày 29/11/2019 do sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn cấp. 

3. Chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý trẻ 

em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Cung cấp dịch vụ xã hội và 

chăm sóc người cao tuổi theo chế độ tự nguyện. 

4. Quy chế hoạt động: Trung tâm đã ban hành Quy chế hoạt động ngày 

12/12/2019 tuy nhiên chưa đúng mẫu quy định. 

5. Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý trẻ em 

mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

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, Trung tâm Hy Vọng Lạng Sơn đang nuôi dưỡng 29 

đối tượng, trong đó 18 trẻ em dưới 16 tuổi, 07 cháu đang theo học các trường đại 

học, trường nghề. 
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Qua công tác kiểm tra cho thấy Trung tâm Hy Vọng Lạng Sơn đã thực hiện 

tương đối tốt công tác tiến nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em như đảm 

bảo chế độ dinh dưỡng cho đối tượng là 1.500.000 đồng/người/tháng; cấp phát đồ 

dùng cá nhân đầy đủ, các đối tượng được tổ chức học tập, sinh hoạt văn nghệ, thể 

thao, giải trí lành mạnh. Từ năm 2020 đến nay tại Trung tâm không có trẻ bị bạo 

lực, xâm hại. Trung tâm đã ban hành nội quy hoạt động, quy chế hoạt động, quy 

chế quản lý và sử dụng tài chính. Tuy nhiên một số quy chế chưa được xây dựng 

và ban hành. Những nội dung được thực hiện tốt và hạn chế, thiếu sót của Trung 

tâm được đánh giá cụ thể như sau: 

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

em Trung tâm đã thực hiện: 

1.1. Số trẻ em được cung cấp dịch vụ bảo vệ: 18 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 Trung tâm:  

- Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên, nhà ở: Trẻ em tại Trung tâm được 

đảm bảo đầy đủ về nơi ở, sinh hoạt, học tập với diện tích bình quân 6m2/người. 

Các phòng học, phòng ngủ, phòng ăn và nhà vệ sinh cho trẻ được bố trí riêng theo 

từng khu vực, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. 

- Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng: Trẻ được cung cấp đầy 

đủ đồ dùng cá nhân gồm: Giường 1,2m, chăn, chiếu, đệm, gối, quạt điện, tủ đựng 

quần áo riêng, chậu rửa mặt, cốc uống nước, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Mỗi 

năm trẻ được cấp phát 02 đôi giầy, 01 đôi dép quai hậu để đi học, 04 đôi dép lê, 

quần áo mùa đông 02 bộ, mùa hè 04 bộ và đồng phục đi học theo quy định của nhà 

trường, các nhu yếu phẩm cần thiết như khăn len, tất tay, tất chân. 

Chế độ ăn uống hàng ngày đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh, xây dựng thực 

đơn theo tuần. Định mức ăn hàng ngày đảm bảo bình quân 1.500.000đ/trẻ/tháng. 

Các ngày lễ, tết được tăng mức ăn cải thiện cho trẻ. 

Trung tâm trang bị đầy đủ các trang thiết bị và đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, 

phòng học, bàn ghế học tập, ti vi, tủ lạnh, máy tính, xe đạp phục vụ các em đi học 

và đảm bảo đời sống, sinh hoạt hàng ngày. 

- Tiêu chuẩn về y tế: Trước khi tiếp nhận, trẻ được khám sức khỏe sàng lọc, 

trong quá trình ở Trung tâm khi trẻ bị ốm, đau được đưa đến Trung tâm Y tế huyện 

Hữu Lũng để thăm khám và điều trị. 

- Tiêu chuẩn về giáo dục và dạy nghề: Trung tâm đảm bảo chăm lo trẻ đến 

đủ 18 tuổi hoặc học xong PTTH. Khi các cháu học xong PTTH, sẽ có 01 năm trải 

nghiệm để theo dõi khả năng, sau đó phân loại cho các cháu đi thi đại học, cao 

đẳng hoặc học nghề. 

- Tiêu chuẩn về văn hóa, thể dục, thể thao và giải trí: Có sân chơi cho trẻ em 

với đầy đủ trang bị như xích đu, cầu trượt, cầu thăng bằng, bập bệnh vv… bàn 

bóng bàn, cột bóng rổ, sân bóng đá, sân tập thể dục trong nhà.  



 

3 
 

1.4. Các biện pháp đảm bảo an toàn tại Trung tâm: Trung tâm đã xây tường 

rào bao quanh có hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, thường xuyên tổ chức ngoại 

khóa kĩ năng sống cho trẻ với các chủ đề thiết thực để các em hiểu và phòng tránh 

cho bản thân.  

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

quan, tổ chức có liên quan: Trung tâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa 

phương, trường học các cấp của huyện Hữu Lũng, các giáo viên chủ nhiệm để trao 

đổi tình hình học tập và rèn luyện của các cháu trong thời gian đi học ở trường; kết 

nối với các câu lạc bộ sinh viên, câu lạc bộ tình nguyện, giao lưu, hỗ trợ kỹ năng 

(giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em), hỗ trợ về học tập. Hằng tháng 

Trung tâm tổ chức sinh hoạt và vui chơi cho trẻ em theo chủ đề từng tháng; giáo 

dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, ngăn chặn tình 

trạng xâm hại trẻ em. Tổ chức tham các hoạt động  phong trào văn nghệ, thể thao, 

thi đấu giữa các tổ và các phong trào nhân dịp các ngày lễ (30/4, 1/5, 1/6 , tết trung 

thu, 20/11...). 

1.6. Phối hợp với địa phương, gia đình trong việc chuyển trẻ em trở về gia 

đình; tìm gia đình thay thế: Khi trẻ đủ 18 tuổi hoặc học xong PTTH nếu có nguyện 

vọng trở về gia đình, Trung tâm bàn giao cho gia đình, lập biên bản bàn giao có 

xác nhận của chính quyền địa phương nơi trẻ cư trú. 

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

phương sau khi trẻ em trở về cộng đồng: Trung tâm thường xuyên liên lạc, nắm 

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

1.8. Về tài chính của cơ sở  

TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1 Tổng thu:  507.690.000 617.695.000 123.373.000 

2 Tổng chi: 1.308.186.607 1.286.503.983 256.762.429 
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Phần còn thiếu do Giám đốc 

Trung tâm đảm bảo 

800.496.607 668.808.983 133.389.429 

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. Trung tâm 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 nhằm thực hiện tốt công tác 

phòng, chống xâm hại trẻ em. 

2.3. Trung tâm chưa ban hành quy chế cụ thể về phòng, chống xâm hại trẻ 

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

trợ, các nguồn khác tại Trung tâm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của 

pháp luật. 

 

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 Trung tâm 

Hy Vọng Lạng 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 Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình thực 

hiện kiến nghị sau kiểm tra . 

  

 

Nơi nhận:                                                                       
- Trung tâm Hy Vọng Lạng Sơn; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Hữu Lũng;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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