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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 Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 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 25/4/2022, 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 Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 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: Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, ngõ 

660 đường Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

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

đăng ký hoạt động:  

+ Quyết định số 1510/QĐ-UB ngày 08/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc đổi tên, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng 

Sơn thành Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định số 590/QĐ-SLĐTBXH, ngày 13/02/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng sơn.  

3. Chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tiếp nhận, quản 

lý chăm sóc, nuôi dưỡng;  tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí;  tổ chức các hoạt 

động phục hồi chức năng; tư vấn, xây dựng kế hoạch can thiệp; cung cấp dịch vụ y 

tế ban đầu; cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội, nâng cao năng lực; cung cấp 

các dịch vụ công tác xã hội; phát triển cộng đồng; tổ chức các hoạt động truyền 

thông, nâng cao nhận thức; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối 

tượng đủ điều kiện trở về gia đình, cộng đồng... 
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4. Quy chế hoạt động: Cơ sở đã ban hành Quy chế làm việc ngày 

28/01/2022, tuy nhiên Cơ sở chưa ban hành quy chế hoạt động. 

5. Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và dừng trợ cấp 

xã hội đối với các đối tượng trong Cơ sở Bảo trợ xã hội. 

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 đang nuôi dưỡng 86 đối tượng, trong đó người 

cao tuổi 19 người; Đối tượng thiểu năng, khuyết tật: 42 người; Trẻ mồ côi, có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn trong độ tuổi đi học: 17 trẻ; Đối tượng HIV: 03 trẻ; Trẻ từ 

0-36 tháng tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 05 trẻ. 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thực 

hiện tương đối tốt công tác tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em như: 

đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho đối tượng, 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. 

Cơ sở đã ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trọng và ngoài nước. Từ năm 2020 đến nay 

tại Cơ sở không có trẻ bị bạo lực, xâm hại, tuy nhiên một số quy chế chưa được Cơ 

sở xây dựng và ban hành. 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. Số trẻ em được chăm sóc thay thế: 06 trẻ. 

1.3. 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. 

1.4. Thực hiện quy định về tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại Cơ sở:  

- Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên, nhà ở: Được xây dựng thành 

nhiều khu: Khu nhà ở trẻ khuyết tật; khu nhà ở trẻ mồ côi; nhà nuôi dưỡng trẻ 

em sơ sinh, người già; nhà ăn; khu làm việc hành chính; lớp học phục hồi chức 

năng; nhà hoạt động đa chức năng; nhà tang lễ... đảm bảo đủ diện tích theo tiêu 

chuẩn quy định 8m2/người, sạch sẽ, thông thoáng.  

- Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng: Đối tượng được chăm 

sóc y tế, bố trí viên chức y tế làm việc trực 02 ca/ngày. Thực hiện khám sức khỏe 

ban đầu cho các đối tượng mới tiếp nhận, khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm. 

Thường xuyên phối hợp với các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh cho các đối 

tượng; đối tượng bệnh nặng được chuyển tuyến trên kịp thời. Trẻ khuyết tật được 

Cơ sở duy trì hoạt động phục hồi chức năng thường xuyên.  

Trẻ bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ y tế, uống thuốc hàng 

ngày, thăm khám, điều trị bệnh kịp thời, được đến trường, vui chơi giải trí để phát 

triển toàn diện như trẻ em bình thường và hòa nhập cộng đồng,. 
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Thực hiện trang cấp tư trang, đồ dùng sinh hoạt phục vụ nhu cầu cá nhân của 

đối tượng, bố trí phòng ở khép kín đảm bảo vệ sinh. Cung cấp chế độ dinh dưỡng 

theo mức ăn của tỉnh quy định, đảm bảo 100% đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, 

trẻ bị nhiễm HIV, bị ốm, người cao tuổi có chế độ dinh dưỡng phù hợp khi ốm 

đau, bệnh tật. Tổ chức cho các đối tượng ăn tươi, chế biến, thay đổi món ăn phù 

hợp cho từng nhóm đối tượng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Lễ 30/4, 1/5,…  

- Tiêu chuẩn về giáo dục và học nghề: Các đối tượng được học văn hoá, 

học nghề phù hợp với khả năng, nhu cầu và theo quy định pháp luật, 100% trẻ 

được trang cấp đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ kinh phí đóng góp 

theo quy định của nhà trường.  

- Tiêu chuẩn về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí: Trẻ được tiếp cận về 

văn hoá, thể dục, thể thao, giải trí phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm riêng của các 

nhóm đối tượng. Định kỳ tuyên truyền đối tượng thực hiện tốt nội quy, quy định 

của Cơ sở, giáo dục kỹ năng sống cho các đối tượng trong độ tuổi đi học. Tổ chức 

các buổi giao lưu văn nghệ, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 

30/4; ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Tết Thiếu nhi (01/6), Tết Trung thu, 

tham gia giao lưu văn nghệ tại các Chương trình “Diễn đàn trẻ em”, “Đêm hội 

trăng rằm” do tỉnh tổ chức…..  

1.5. Các biện pháp đảm bảo an toàn tại cơ sở: Để đảm bảo an toàn cho trẻ 

Cơ sở đã xây tường rào bao quanh, bố trí lực lượng bảo vệ và cán bộ, viên chức 

duy trì hoạt động 24/24 giờ.  

1.6. 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 các phòng chuyên 

môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh;  

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn; phòng Lao động, 

thương binh, xã hội - Dân tộc các huyện; các Cơ sở y tế; Trường học và các cơ 

quan khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ sở. Chủ động tham mưu và thực hiện 

đúng chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, trẻ em. Ban hành các văn bản 

hành chính nhằm thực hiện các quyền của trẻ em như: Công văn về việc xin cho trẻ 

được đi học mầm non; Công văn về việc cho các cháu đi giao lưu học tập tại tỉnh 

bạn; Quyết định hỗ trợ kinh phí cho trẻ em khi trở về gia đình, cộng đồng; Quyết 

định khen thưởng các trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện... 

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

đình; tìm gia đình thay thế: Cơ sở đã quan tâm, chú trọng xây dựng môi trường 

sống an toàn, lành mạnh, phát triển, tất cả các trẻ em được đối xử bình đẳng, không 

phân biệt đối xử (giới tính, dân tộc, bệnh tật …), tích cực tham gia các họat động 

của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 của Cục Trẻ em. Thực hiện 

công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến toàn thể viên chức, người lao động và các trẻ 

về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ 

em; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

trong Cơ sở. Phối hợp với địa phương, gia đình, người thân của trẻ để thực hiện hỗ 

trợ các dịch vụ pháp lý, giáo dục, y tế, định hướng nghề  cho trẻ tại Cơ sở, đồng 

thời tạo điều kiện cho trẻ trở về gia đình hoặc tìm gia đình thay thế. Thường xuyên 
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rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình nuôi dưỡng thay thế cho trẻ, xin ý kiến và 

lập hồ sơ trẻ em gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp để tìm 

gia đình thay thế, khi các cơ quan có thẩm quyền hoàn tất thủ tục, Cơ sở thực hiện 

bàn giao trẻ cho gia đình nhận chăm sóc thay thế, các thủ tục nhận nuôi con nuôi 

được các cơ quan liên quan và Cơ sở thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 cua Chính phủ qui định chi tiết một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ. 

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

phương sau khi trẻ em trở về cộng đồng: Sau khi trẻ trở về cộng đồng Cơ sở 

thường xuyên phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình 

của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ quay lại thăm Cơ sở vào các dịp nghỉ hè, lễ tết. 

1.9. Việc xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, chi từ các 

nguồn tài trợ, các nguồn khác: Cơ sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế 

quản lý và sử dụng nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trọng và ngoài nước. 

1.10. Về tài chính của cơ sở  

TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

 

 

 

 

 

 

  1 

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 

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: 

 

2.517.282.000 

 

 

 

 

 

163.165.000 

 

2.438.925.000 

 

 

 

 

 

118.095.000 

 

3.103.000.000 

 

 

 

 

 

71.000.000 

2 Tổng chi: 

Chia theo các nội dung chi 
   

 Chi chăm sóc nuôi dưỡng 

đối tượng tại cơ sở 

 

2.517.282.000 

 

2.372.372.400 
 

757.396.800 

 Chi từ Nguồn trợ giúp từ 

các tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài: 

 

163.165.000 

 

103.049.500 
 

16.338.300 

3 Còn lại 0 15.045.500 2.415.310.400 

 Chi chăm sóc nuôi dưỡng 

đối tượng tại cơ sở 

 66.552.600 

(hủy DT) 

2.345.603.200 

 Chi từ Nguồn trợ giúp từ 

các tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài: 

 

0 

 

15.045.500 

 

69.707.200 
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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 và ban hành quy chế hoạt động theo quy định tại 

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của 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 và ban hành quy chế cụ thể về phòng, chống xâm hại trẻ 

em. 

2.3. Chưa xây dựng và ban hành quy chế phối hợp của Cơ sở với chính 

quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về công tác trẻ em trên địa bàn và 

các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, bảo vệ và bàn giao 

đối tượng trở về địa phương.   

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 Bảo 

trợ xã hội tổng hợp tỉnh 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 Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện kiến nghị sau kiểm tra . 

 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Cơ sở BTXHTH tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng LĐ-TBXH TP Lạng Sơn;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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