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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em  

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 478/LĐTBXH-TE, ngày 28/02/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 

công tác trẻ em năm 2022; Công văn số 986/VP-KGVX, ngày 11/3/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác 

trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH, ngày 28/3/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 

2022,  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch 

tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá thực trạng chung về trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt để phục vụ công tác quản lý dữ liệu trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh và phục vụ cho việc theo dõi, chăm sóc trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ kịp 

thời của các nhà hảo tâm, đơn vị, nhà trường và của cả xã hội, tránh để các em 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển. 

- Nhằm nâng cao năng lực cho cộng tác viên, người làm công tác bảo vệ trẻ 

em cấp huyện, cấp xã có bộ công cụ số liệu về trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn để làm công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân các 

cấp quản lý, chỉ đạo và bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em tại địa phương nói chung. 

- Xác định được số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để tăng 

cường các giải pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phối hợp 



liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động để bảo vệ trẻ em. Xây dựng hệ 

thống dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc khảo sát, rà soát, thu thập thông tin, phân loại đối tượng trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống tại cộng đồng được thực hiện trên địa 

bàn toàn tỉnh theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, không để sót đối 

tượng. 

- Thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cập nhật đầy đủ 

và lưu trữ sử dụng thuận lợi tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Các thông tin trên Sổ 

theo dõi trẻ em trong gia đình, phải có tính logic, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, trung 

thực, chính xác. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI KHẢO SÁT 

1. Đối tượng (Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dưới 16 tuổi), bao gồm 

các nhóm sau: 

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 

+ Trẻ em bị bỏ rơi; 

+ Trẻ em không nơi nương tựa; 

+ Trẻ em khuyết tật; 

+ Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; 

+ Trẻ em vi phạm pháp luật; 

+ Trẻ em nghiện ma túy; 

+ Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở; 

+ Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; 

+ Trẻ em bị bóc lột; 

+ Trẻ em bị xâm hại tình dục; 

+ Trẻ em bị mua bán; 

+ Trẻ em bị mặc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo; 



+ Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc 

không có người chăm sóc. 

2. Đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 

+ Trẻ em sống trong gia đình nghèo, gia đình cận nghèo; 

+ Trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS); 

+ Trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội (Cha mẹ ly hôn, bạo 

lực gia đình, có người nhiễm HIV/AIDDS); 

+ Trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội (cha, mẹ, người 

nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình đang trong thời gian chấp hành xử lý vi 

phạm hành chính và hình sự); 

+ Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa (trẻ em phải 

sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở lên do cả cha, mẹ đi làm ăn xa); 

+ Trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. 

3. Thuộc nhóm trẻ em khác 

+ Trẻ em bị bắt cóc, chiếm đoạt, đánh tráo; 

+ Trẻ em bị tai nạn thương tích. 

4. Phạm vi: 200/200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

5. Đơn vị khảo sát 

 - Hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình thuộc 

nhóm có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

 - Các cơ sở trợ giúp xã hội đang nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt. 

III. HÌNH THỨC 

- Tiếp tục cập nhật thông tin trẻ em vào biểu mẫu sổ theo dõi trẻ em trong 

gia đình và nhập dữ liệu trẻ em trên hệ thống phần mềm quản lý trẻ em. 

- Công tác rà soát, thống kê tiến hành từ thôn, bản, xã, phường, thị trấn và 

được tổng hợp chung trong toàn huyện do Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện chủ 

trì. 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Giao Phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em hướng dẫn các huyện, thành phố 

thực hiện theo nội dung Kế hoạch và đôn đốc, giám sát, tổng hợp số liệu theo 

đúng thời gian. 

- Vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, 

quỹ xã hội, cá nhân, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời nhu 

cầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt trẻ 

em dân tộc thiểu số và miền núi, để các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có điều 

kiện học tập, vui chơi, giải trí, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và phát 

triển... 

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022 với UBND tỉnh,  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.   

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện tham mưu UBND huyện, 

thành phố ban hành Kế hoạch rà soát thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn năm 2022; tổng hợp và duy trì theo dõi việc tăng, 

giảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ giúp 

đỡ giảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc rà soát thu thập thông tin trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tại xã, phường, thị trấn và thôn, bản, 

khối phố. Nghiệm thu số liệu và tổng hợp kết quả rà soát về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 25/8/2022.    

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai Kế 

hoạch tổ chức rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

năm 2022 tới các cán bộ văn hóa xã hội, trưởng thôn và Cộng tác viên trực tiếp 

phụ trách rà soát, thu thập thông tin tại thôn, bản, khu, khối, phố trên địa bàn 

huyện, thành phố. Người làm công tác trẻ em, Cộng tác viên phải đến trực tiếp 

hộ gia đình, cơ sở BTXH trên địa bàn hỏi trực tiếp những thông tin và ghi vào sổ 

theo dõi trẻ em trong gia đình về rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 



(Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau rà soát thu thập thông tin của các 

huyện, thành phố phải nắm được địa chỉ cụ thể, rõ ràng). 

- Quan tâm cân đối phần kinh phí của địa phương hỗ trợ tới các Trưởng 

thôn, Cộng tác viên trên địa bàn huyện, thành phố trong quá trình thực hiện 

nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả của đợt rà soát, thu thập thông tin trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch. Nghiệm thu số liệu 

và tổng hợp kết quả rà soát trẻ em trên địa bàn và danh sách cán bộ cấp huyện, 

xã thực hiện. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khảo sát thu thập thông tin trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tại các xã, phường, thị trấn và thôn, 

bản, khu, khối phố; nghiệm thu số liệu và tổng hợp kết quả rà soát đúng thời 

gian quy định. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ sổ theo dõi trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn của các huyện, thành phố. 

4.  Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Chỉ đạo công chức phụ trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện 

tổ chức rà soát, thống kê và nhập dữ liệu trẻ em trên hệ thống phần mềm quản lý 

trẻ em đúng theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, thống kê và nhập liệu số trẻ em từ 

các thôn, bản. 

- Báo cáo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc các huyện chậm nhất ngày 25/7/2022. 

(Tổng hợp theo các phụ lục 01, 02, 03 gửi kèm theo kế hoạch này) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai  rà soát, thu thập thông tin trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022, đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với  



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em để 

cùng xem xét giải quyết kịp thời./. 

   

Nơi nhận:                                                                        
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- Phòng LĐTBXH -DT các huyện, 

 Phòng LĐTBXH thành phố (T/h); 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT; BTXH-TE.    

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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