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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 huyện Tràng Định. 

 

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 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  

tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống 

xâm hại trẻ em tại huyện Tràng Định, 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. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP 

LUẬT VỀ TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 

Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc (LĐTBXH-DT) đã tham 

mưu UBND huyện và chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được quan tâm; chính sách, pháp luật phòng, 

chống bạo lực học đường được triển khai đến các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo 

vệ trẻ em, các trường học; chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 

được tổ chức lồng ghép với các hoạt động các hoạt động truyền thông nâng cao 

nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.  

UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ban hành các 

kế hoạch về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 

của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải 

pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phòng, chống tai nạn,thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực 
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hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp 

luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030… 

2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng 

Từ năm 2020 đến nay, huyện Tràng Định đã thực hiện cấp phát đến các xã, 

thị trấn 90 quyển tài liệu tuyên truyền nội dung Giáo dục an toàn, kỹ năng thoát 

hiểm, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh; 90 quyển cẩm nang giáo dục 

chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực 

học đường, phòng tránh xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục; 120 quyển tuyên 

truyền nội dung Phòng Chống tai nạn thương tích trẻ em tại nhà trong mùa dịch 

Covid - 19; 2.000 tờ rơi tuyên truyền nội dung Phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ 

em; cấp phát 855 bộ tài liệu tuyên truyền về nội dung xây dựng ngôi nhà an toàn 

phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.  

3. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác 

viên bảo vệ trẻ em; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

- Cấp huyện có 01 cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em tại Phòng LĐTBXH-DT. Tại 22 xã, thị trấn do công chức Văn hóa - Xã hội 

kiêm nhiệm. Cấp thôn, bản, khu thực hiện thông qua các trưởng thôn bản, khu phố 

và 175 cộng tác viên dân số.  

- Năm 2021: 22/22 cán bộ xã, thị trấn tham gia tập huấn trực tuyến về quy 

trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ 

rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19. Thông 

qua lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm 

sóc trẻ em được củng cố, nâng cao góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống 

tai nạn thương tích,  xâm hại, ngược đãi, bạo lực trẻ em...  

4. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể  

Các cơ quan liên quan đã phối hợp hướng dẫn, rà soát tổng hợp trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt trong đó có trẻ em bị bạo lực, xâm hại làm cơ sở để vận động, 

huy động các nguồn lực trợ giúp kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt, phát 

triển, hòa nhập cho trẻ em, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, xử 

lý các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em. Phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn nắm tình hình trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích… đề ra 

phương án hỗ trợ. 

5. Việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em  

- Môi trường gia đình: Năm 2021 tổ chức kiểm định ngôi nhà an toàn với 

2.698 hộ gia đình được kiểm định, kết quả 1.625 hộ được công nhận đạt ngôi nhà 

an toàn, chiếm 60,2% tổng số hộ được kiểm định, nâng tổng số ngôi nhà an toàn 

trên địa bàn huyện được kiểm định lên 3.376/5.112 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn ngôi 

nhà an toàn, chiếm 66% tổng số ngôi nhà đã được kiểm định. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 02 lớp dạy bơi cho 44 trẻ em; 

phối hợp với UBND xã xác minh 03 trường hợp trẻ em bị bạo hành, báo cáo 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng can thiệp, xử lý theo quy định. 
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- Môi trường xã hội: 100% (22 trẻ) trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và 

trẻ em khuyết tật (95 trẻ) được trợ cấp xã hội thường xuyên; 12 trẻ em mồ côi, có 

hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, tàn tật tiếp tục được nuôi dưỡng tại Cơ sở Mái ấm 

tình thương Vinh sơn. 

+ Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 

thao cho trẻ em nhân dịp các ngày lễ, tết; duy trì điểm vui chơi dành riêng cho trẻ 

em tại thị trấn Thất Khê, các điểm vui chơi của trẻ em được lồng ghép với nhà văn 

hoá xã, điểm giao lưu văn hoá các thôn, bản, khu phố. Tổ chức uyên truyền về 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đến các hộ gia đình trên địa bàn 

các xã, thị trấn. 

+ Duy trì trên 80% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, rà soát kết 

quả thực hiện các tiêu chí theo từng năm làm căn cứ, duy trì, phấn đấu đạt tiêu 

chuẩn xã phù hợp với trẻ em đối với tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thống kê điểm nguy hiểm cần lắp biển 

báo nguy hiểm về phòng, chống đuối nước trẻ em, kết quả có 65/85 điểm chưa có 

biển cảnh báo; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện lắp 

đặt biển báo nguy hiểm về phòng, chống đuối nước tại  06 điểm sông, suối thuộc 

các xã Chi Lăng, Hùng Việt và xã Đoàn Kết. 

- Môi trường giáo dục: Các trường học cơ bản được xây dựng kiên cố, có 

không gian xanh, sạch đẹp tạo điều kiện cho các em vui chơi, học tập, phát triển 

toàn diện. Đến năm 2021, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% trẻ em hoàn thành 

chương trình tiểu học vào lớp 6 và 97,8% trẻ em học sinh tốt nghiệp lớp 9. UBND 

huyện đã chỉ đạo triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện. Xây dựng 

trường học an toàn tạo môi trường học tập lành mạnh, không có bạo lực; tạo mối 

quan hệ phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình - xã hội. 

6. Việc hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy có bị 

xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Từ năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ xâm hại tình dục, 03 

bạo lực trẻ em. Phòng LĐTBXH - DT đã phối hợp với các cơ quan liên quan thu 

thập, nắm bắt thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các 

hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em, 

ban hành kế hoạch hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Can thiệp 01 trường hợp trẻ em cần 

được bảo vệ khẩn cấp, đưa vào cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; báo cáo UBND 

huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý hình sự 02 vụ xâm hại trẻ em. Từ năm 

2020 đến nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng lao động chưa thành niên. 

7. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Chính sách chăm sóc sức khỏe 

+ Các vụ việc xâm hại trẻ em đều được Trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa 

bệnh ưu tiên tiếp nhận điều trị và được cơ quan điều tra trưng cầu giám định. Các 
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cơ sở y tế đã chú trọng đến công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại. Năm 2021 có 01 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục được hỗ trợ 

giám định sức khỏe. 

+ Tổ chức khám sàng lọc cho 60 trẻ em khuyết tật, trong đó 26 em được chỉ 

định phẫu thuật; tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 1.000 trẻ em, 

kết quả 02 trẻ em được chỉ định phẫu thuật.  

+ Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt  được ưu 

tiên khám sức khỏe tại các cơ sở y tế; tạo điều kiện, chuyển tuyến  kịp thời đối với 

các trường hợp trẻ em bệnh hiểm nghèo, khuyết tật vượt quá khả năng chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Trẻ em được cấp thẻ BHYT theo quy định, năm 2020 số thẻ BHYT trẻ em 

dưới 6 tuổi được cấp thẻ còn hạn sử dụng là 5.850 thẻ, tổng số kinh phí thực hiện 

cấp thẻ 5.225,5 triệu đồng, đến quý 1 năm 2022 số thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 

được cấp còn có hạn sử dụng là 5.715 thẻ, tổng số kinh phí thực hiện cấp thẻ 

1.149,6 triệu đồng. 

- Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế 

Năm 2021, gửi 05 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt vào nuôi dưỡng tại 

Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình. Năm 2022, hỗ trợ 01 trường hợp trẻ em không nơi 

nương tựa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn. 

Có 03 trẻ em tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở Mái ấm Tình thương 

Vinh Sơn, các đối tượng khuyết tật đều đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên 

với tổng số kinh phí năm 2020 là 103.275.000 đồng, năm 2021 là 80.190.000 

đồng, 3 tháng đầu năm 2022 là 19.440.000 đồng.  

- Chính sách hỗ trợ pháp lý:  Có 02/02 vụ xâm hại trẻ em đều được hỗ trợ 

pháp lý theo quy định. 

- Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo 

+ Năm 2020 có 1.506 trẻ em được miễn, giảm học phí, 2.043 trẻ em được hỗ 

trợ chi phí học tập, 87 trẻ em khuyết tật được hỗ trợ với tổng số kinh phí 

4.260.713.000 đồng; năm 2022 có 892 trẻ em được miễn học phí, 1.440 trẻ em 

được giảm học phí, 4.026 trẻ em được hỗ trợ chi phí học tập và 52 trẻ em khuyết 

tật được hỗ trợ với tổng số kinh phí 6.804.279.000 đồng. 

+ Trẻ em mồ côi, khuyết tật được hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định, 

khuyến khích học hòa nhập: 22 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi trong độ tuổi được đi học, 

222/240 trẻ em khuyết tật được đến trường, lớp học hoà nhập. 

8. Việc tổ chức hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

Trên địa bàn huyện có 01 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc quản lý 

của Giáo sứ Thất Khê, đang chăm sóc, nuôi dưỡng 31 đối tượng người khuyết tật, 

trong đó có 03 đối tượng là trẻ em có hộ khẩu tại huyện. 

Thông qua hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

đối với trẻ em, người khuyết tật đã góp phần phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các 
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nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị 

bạo lực nhất là đối với trẻ em khuyết tật. 

9. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí cho công tác thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ 

em chủ yếu từ nguồn ngân sách địa phương cụ thể: 

 - Năm 2020 là 1.079.290.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa phương: 

984.190.000 đồng (Kinh phí chi trợ cấp xã hội thường xuyên 837.000.000 đồng, tổ 

chức Diễn đàn Trẻ em 147.190.000 đồng); Nguồn hỗ trợ của tỉnh: 45.300.000 đồng 

(Kinh phí hỗ trợ nhập liệu trẻ em và khảo sát đánh giá xã phù hợp với trẻ em); Quỹ 

Bảo trợ trẻ em: 49.800.000 đồng (tặng quà trẻ em nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh khó khoăn, tai nạn thương tích...) 

- Năm 2021 là 1.456.494.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa  phương: 

1.425.000.000 đồng (chi trợ cấp xã hội thường xuyên); Quỹ Bảo trợ trẻ em: 

31.494.000 đồng (tặng quà trẻ em nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó 

khoăn  do đại dịch Covid -19, tai nạn thương tích, đuối nước...); 

- 03 tháng đầu năm 2022 là 646.760.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa  

phương: 644.760.000 đồng (chi trợ cấp xã hội thường xuyên); Quỹ Bảo trợ trẻ em: 

2.000.000 đồng (Hỗ trợ gia đình có trẻ em bị tử vong do đuối nước). 

10. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Phòng LĐTBXH - DT đã kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em lồng ghép với kiểm tra công tác rà soát hộ 

nghèo, thực hiện các chính sách được 08 xã; kiểm tra qua báo cáo được 14 xã, thị 

trấn. 

Từ năm 2020 đến nay, Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc 

huyện chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực trẻ em. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

Qua kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống 

xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Tràng Định cho thấy Phòng Lao động, thương 

binh, xã hội - Dân Tộc huyện đã tham mưu cho UBND huyện và chủ động ban 

hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em, các chương trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế, 

thể thao, giải trí lành mạnh cho trẻ em được triển khai đồng bộ, luôn có sự chủ 

động trong công tác tham mưu, cũng như công tác phối hợp của các cấp, các ngành 

trong hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao cho trẻ em dịp lễ, tết; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt được quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ kịp thời; công tác cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được đảm bảo đúng quy định; trẻ em khuyết tật được 

quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc phẫu thuật chỉnh hình, khuyến khích 
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học hòa nhập. Công tác bố trí nhân lực, kinh phí thực hiện chính sách, pháp luật về 

trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi.  

2. Những hạn chế, thiếu sót 

2.1. Chưa  chủ động, tích cực trong hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện quyền 

trẻ em theo quy định của pháp luật, nhất là đối với cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, 

dẫn đến việc cơ sở chưa xây dựng và ban hành các quy chế để áp dụng thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật; còn có trẻ em được nuôi dưỡng trong cơ sở chưa 

được thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội theo quy định (gia đình vẫn nhận 

trợ cấp của trẻ tại địa phương). 

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên 

dẫn đến còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực và đặc biệt là trẻ em bị tai 

nạn, thương tích (01 trẻ bị xâm hại tình dục, 03 trẻ bị bạo hành, 08 trẻ bị đuối nước).  

2.3. Đã tổ chức kiểm tra, đánh giá nhưng nhiều điểm nguy hiểm chưa được 

lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất 

là cảnh báo nguy hiểm về đuối nước. 

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 đề nghị Phòng Lao 

động, thương binh, xã hội - Dân tộc huyện Tràng Định chủ động tham mưu UBND 

huyện và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn khắc 

phục những hạn chế được nêu tại mục 2, Phần II Thông báo này và báo cáo tình 

hình thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em theo 

yêu cầu tại Công văn số 665/VP-KGVX ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

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

trước ngày 20/11/2022 qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       
- UBND huyện Tràng Định; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT Tràng Định;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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