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BAO CÁO
Kt qua giám sat vic thiyc hin cong tác bão v, chãm soc và giáo dic tré em trên
dja bàn huyn tü nàm 2017 - 2018
Thiic hin Nghi. quyêt so 30/NQ-HDND ngày 18/7/2017 v Chucmg trInh giám
sat 11am 2018 cüa HDND huyn khóa XI, nhim k' 2016-2021, Ban Kinh tê - xã hi
triên khai giám sat "Cong tác báo v, chám sOc và giáo dyc tré em th' nàm 2017-2018
trén dja bàn huyçn Minh Long". Tham muu ban hành quyêt djiih thành 1p doàn giám
sat, xây dçrng kê hoch, d:ê cuo'ng báo cáo yêu câu don vj duc giám sat báo cáo kêt qua
th?c hin "COng tác báo v, chàm sOc và giáo clyc tré em tfr nám 201 7-2018 trên da
bàn huyçn. Trong qua trInh giám sat trçrc tiêp ti Phông Lao dng — Thucmg binh và Xâ
hi huyn, IJBND xâ Long Hip dã phôi hçp thirc hin nghiêm tiic các yêu câu cüa
Doàn giám sat.
Ban Kinh t - xã hi báo cáo HDND huyn kt qua giám sat nhu sau:
A. T!NH H!NH CHUNG yE CONG TÁC BAO V, CHAM SOC VA GIAO
DVC TRE EM TREN D!A BAN HUYN
Cüng vâi cong tác lanE do, chi do vic dy nEanh tc d phát trin kinh t,
chäm lo giài quyêt các van dê xà hi, huyn Minh Long dã thu&ng xuyên quan tam den
Cong tác bào v, chärn soc và giáo dic tré em. Tré em trên dja bàn huyn dugc khai
sinh, duqc mua bâo hiêm y tê, duqc tiêm chüng day dU, t 1 tré suy dinh du6ng giàm,
phô cp giáo dye tiêu h9c dung d tuOi dt chuân, cong tác chäm soc và phic hôi chirc
näng cho tré khuyêt tat, giüp d tré em có hoàn cânh dc bit khó khan boa nhap vi
cong dông duqc quan tam... Tio ra bithc chuyên biên mi ye nhan thirc, trách nhim va
sr quan tam cüa các cap, các ngành, các to chüc chInh trj, xã hi và nhân dan dôi vi
cOng tác bão v, cham soc và giáo dye trê em. Trên dja bàn huyn hin nay có 4.765 tré
duâi 16 tuôi, trong do: 2.272 tré tü 0 den 6 tuôi; 1.376 tré em thuc h gia dInh nghèo;
314 tré hO gia dinh can nghèo; 149 tré cO hoàn cành dc bit khó khän, trong do: 91 tré
khuyêt tat, 58 tré mô côi; tai nn thuong tIch xây ra 3 vi có 3 tré b tai nn ti1 vong ('02
tré bi duOi nu'&c, 01 tré bj cha rut chém t vong).
B. KET QUA GIAM SAT E CONG TAC BAO V, CHAM SOC vA
GIAO DUC TRE EM TfJ' NAM 2017-2018 TREN DIA BAN HUYtN
I. Di vO'i PhOng Lao dng — Thu'o'ng binh và Xã hi huyn
1. Cong tác tuyên truyn, ph bin các Chtrong trInh, d an, k hoich v bão
v, chäm sOc vä gião diic tré em
Hang näm, PhOng Lao dng —Thucmg binh và XA hi (LD-TB&XH) huyn dã
tham mixu cho UBND huyn tO chOc hOi ngh triên khai, phô biên các chuong trInh, dé
an, kê hoach ye báo v, chãm soc và giáo diic tré em (BV,CS,GDTE)cho các co quan,
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ban ngành cüa huyn, UBND các xà và can b, cong chirc, vien chc ph trách 1Tnhvirc
cong tác BV,CS,GDTE; các thành viên Ban Diêu hành H thông bão v, chäm soc tie
em và di ngü Cong tác viên BV,CS,GDTE ti 43 thôn trên dja bàn huyn,... PhOi hp
vi Dài truyên thanh - phát li truyên hInh huyn to chüc tuyên truyên, phô biên các chü
truong, duông lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà niróc ye BV,CS,GDTE trên
song phát thanh cüa huyn1 ... Phôi hcTp vOi PhOng Van boa và Thông tin (VH&TT)
tuyên truyên cac van bàn pháp lut ye phông, chong bo lirc gia dInh, Luât bão v chäm
soc và giáo d%ic tré em, Lut bInh däng giri, Lut hon nhân và gia dinh, ChInh sách dan
so kê hoch hoá gia dInh bang cac hInh thüc2 ... Phôi hgp vth PhOng Tu pháp huyn to
chrc triên khai Lust Tré em cho dOi ftrcxng là tru&ng thôn, lanE dao các ban ngành, doàn
the xã và can b lath do các ban, ngành doàn the cap huyn. Phôi hçrp vâi Cong an
huyn và các dan vj lien quan da to chirc tuyên truyên, phô biên pháp lut và k näng
phông, chông xâm hai tInh dyc tré em3 ... Phôi hcip vi S& LD-TB&XH tinE to chtrc
truyên thông ye cong tác tré em cho can b xã, cong tác viên tré em thôn và các gia dInE
có tré em4...
2. TInh hInh ban hành van ban và tham mu'u UBND huyn ban hành các
van ban triên khai thçrc hin ye cong tác bão v, chàm soc và giáo dçic tré em
Phông LD-TB&XH huyn dã ban hành và tham mu'u UBND huyn ban hành
nhiu vAn bàn hithng dan, triên khai thirc hin cOng tác BV,CS,GDTE trén dja bàn
huyn nhu: chuang trInh phông ngra, giàm thiêu lao dngtrê em; tAng cu0ng giâi pháp
phông chông bao lirc, xâm hai tré em; chucmg trinh thüc day quyên tham gia cüa tré em
vao các van dê tré em giai don 2017 — 2020; to chi'rc triên khai Tháng hành dng vi tré
em và môt so van bàn khác5
S krcmg 2 lnItháng va tnr?rng hçip thông tin dt xut v các chuong trInh trin khai v Cong tác trê
em; näm 2017 thirc hin cm 10 biên báo nai sOng suOi nguy him.
2
Tuyén truyn 12 lirpt xe ba eO dng/narn; treo bang rot, khung pano, áp phIch,... nhân các ngày lé;
treo bang rol, khu hiu tuyên truyên ye ngày Quoc té hanh phüc 20/3 (05 tam bang rol/näm); TuyOn truyên
Thang hành dng vi trê em (07 tam bang rol/näm); Tháng hành dng Quoc gia vO Phong, chong bao lirc gia
dinh (06 tam bang rol/nam); Ngay gia dInh Vit Nam 28/6 (04 tam bang rol/nam); Thang hành dng vi bInh
ding gió'i va phOng, chông bao hrc trén ca si (08 tam bang rollnam).
Ti 03 diem thôn, 01 diem trtx0ng, ngisi dan tham dir, ben cnh do d nhân rng mô hinh ti 02 xã:
Long Mai, Long Scm vi 16 thành viên.
Tai xã Long Mai và Thanh An vài han 250 ngui tham gia.
Kê hoach 86/KH-UBND ngày 16/10/2017 thrc hin chiicrng trInh phOng ngra, giãm thiêu lao dng tré
em trên dja bàn huyn Minh Long giai doan 2017 — 2020; Kê hoach sO 90/KH-UBND ngày 24/10/2017 thrc
hin Chi thj sO 1 8/CT-TTg ngày 16/5/201 7 cüa ThU tithng ChInh phU ye vic tang cixOng giãi pháp phOng chOng
,
bao lrc, xâm hi tré em; Ke hoch so 91/KH-UBND ngày 24/10/2017 triên khai thrc hin Quyet djnh
1235/QD-TTg ngày 03/8/2015 cUa ThU tiiàng ChInh phü phé duyt chuang trInh thUc day quyên tham gia cUa
tré em vào cac van e tré em giai don 2017 — 2020; Kê hoach so 39/KH-UBND ngày 26/4/2017 cUa UBND
huyn Minh Long thrc hin cOng tác tré em trén dja bàn huyn Minh Long nãm 2017; Cong van so 239/EJBNDYX ngày 08/5/20 17 cUa IJBND huyn Minh Long ye vic phâu thut mien phi cho tré em bj sirt môi, h ham
êch, u vUng mt do tO chiTic Opration Smile, Inc tài trçY; Ke hoach sO 42/KH-UBND ngày 12/5/2017 cUa UBND
huyn Minh Long to chiTic các hot &ng nhân Tháng hành dng vi tre em näm 2017; K hoach sO 43/KH
UBND ngày 15/5/2017 cUa UBND huyn tO chiTrc Diên dan tré em huyn Minh Long nam 2017; COng van sO
358/UBND-VX ngày 23/6/2017 cUa UBND huyn Minh Long ye vic triên khai khám, chi djnh phâu thut
mien phi cho trO em khuyet tt nãm 2017; Ke hoach sO 91/KH-UBND ngày 24/10/20 17 trin khai thrc hin
Quyet djnh 1235/QD-TTg ngày 03/8/2015 cUa ThU tixóng ChInh phU phé duyt chi.rang trInh thUc day quyen
tham gia cUa tré em vào các van dê tré em giai doan 2017 — 2020; Ke hoch 86/KH-UBND ngày 16/10/2017
thrc hin chuang trmnh phông ngira, giãm thiêu lao dng tré em trén dja bàn huyn Minh Long giai don 20172020; COng van sO 634/UBND-VX ngày 16/10/2017 ye vic trien khai Quyet djnh sO 34/2014/QD-TTG ngày
30/5/2014 cUa ThU tuó'ng ChInh phil; COng van sO 825/LJBND-VX ngày 26/12/2017 ye vic tang cu?ing cOng
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Dng thè'i, tham mini UBND huyn Quy& dnh thành 1p Ban Diu hành H
thông bào v, chàm soc tré em và di ngü cong tác viên bâo v, chäm soc và giáo dye
tré em trên da bàn huyn Minh Long6.
3. Kt qua thirc hin cong tác bão v, chäm soc và giáo diic trë em
3.1. Cong tác bão v trê em
Trong nhtng näm qua cong tác bào v tré em luôn dugc quan tam nhu: trê em
dugc quan tam thirc hin theo dê an ba trong mt "Dàng 1c) khai sinh, dàng k) thithng
tri, cap the báo hiêm y tê )7••• Các cap, các ngành thuO'ng xuyên theo dôi, bào v tré em.
Cong an huyn thumg xuyên chi do lirc lucmg Cong an thôn, 1rc luqng an ninh các xà
theo dOi không dê xây ra tInh trng bo hành, bóc 1t siirc lao dng, xâm hi süc khoé,
xâm hi tInh diic tré em; Thành 1p mô hInh "Dci truyên thông phông, chông xâm hi
tInh diic tré em" nhàm dua cong tác phông chông ti phm xâm hai trê em, ngui chua
thành niên vi phrn pháp lut gop phân giàm thiêu bto lirc gia. dInh, bo lirc h9c duèng,
ngän chn tInh trng tré em bö hçc, vi phirn pháp 1ut diên ra trên da bàn huyn. Tr
em có hoàn cành dc bit khó khãn duge bào v, chäm sóc, ho trq dithi nhiêu hInh thirc:
humg trg cap bâo trg hang tháng, ho trg ye y tê, giáo dic, cUng nhu huâng các phüc gi
xã hi khác nhu thäm hOi, tang qua nhân các dip l, têt...
3.2. Cong tác chám soc tré em
Tré em trên toàn huyn dugc chàm soc sirc khoê ban du, duge tiêm chüng phOng
chông các bnh thuèng gp nhu: phOng chông viêm não Nht bàn, Viêm gan B, uông
tác Bào v chäm soc ire em; Quyt djnh s 1789/QD-UBND ngày 26/12/2017 v vic cong nhn xä, phu&g,
thj trân phü h9p vài tré em näm 2017; Cong van so 65/UBND-VX ngày 24/01/2018 ye vic to chü'c các hot
dng don têt Nguyen dan Mu tuât cho trC em nãm 2018; Cong van s 97/UBND-VX ngày 07/2/2018 v vic
tang qua têt cho h9c sinh cO hoàn cãnh dc bit khó khän tai Xã Long San 11am 2018; Cong van so 21 7/UBNDVX ngày 22/3/2018 ye vic triên khai chxang trinh kharn chi djnh phâu thut cho trO em bj tim barn sinh; Cong
van sO 23OIUBND-VX ngày 28/3/20 18 ye vic huóiig dan triên khai thi,rc hin cOng tác tré em näm 2018; Cong
van so 262/UBND-VX ngày 10/4/2018 ye vic trien khai khám và chi djnh phâu thut cho tré em khuyêt tt vn
dng; Kê hoach so 46/KH-UBND ngày 16/5/2018 to chIrc triên khai Tháng hành dng vi trê em näm 2018;
Cong van so 371/UBND-VX ngày 23/5/2018 ye vic tO chüc Lê Phát dng Tháng hành dng vi tré em näm
2018; Cong van so 416IUBND- VX ngày 05/6/2018 ye vic to chc khám, phâu thuat mien phi cho trê em bj
khuyêt tt mat; Cong van so 447/UBND-VX ngày 15/6/2018 ye vic triên khai thu thap thông tin ye tré em trên
dja bàn huyn Minh Long; Cong van 448/UBND-VX ngày 15/6/2018 ye vic rà soát, lap danh sách dC nghj ho
trq chuong trInh "An sinh giáo dlic" do Bào vit nhân thç tài trçY; Cong van sO 35/LDTBXH ngày 21/6/2018 ye
vic thra tré em bj khuyêt tt mat di phâu thuat tai Bnh vin Mat Thành phô Ho ChI Mirth dçrt 1, näm 2018;
Cong van sO 476/UBND-VX ngày 29/6/2018 ye vic triên khai chuang trinh khárn và phâu thuat cho tré em bj
sirt mOi, ha ham êch do to chi'rc Operation smile tài trg; Cong van sO 477/UBND-VX ngày 29/6/2018 vic vic
tang cuOng chi dao cong tác phOng chOng tai nan thirang tich duôi nuac trO em; Cong van sO 48411JBND-VX
ngày 04/7/2018 ye vic tang cuOng các bin pháp bào v trO em; Cong van sO 515/UBND-VXngày 11/7/2018
ye vic truyên thông cong tác ire em nAm 2018; Cong van so 569/UBND-VX ngày 31/7/2018 ye vic thành lap,
kin toàn Ban VSTBCPN và Ban Diêu hành cong tác trê em tai các xã; Kê hoach so 75/KH-UBND ngày
15/8/2018 thc hin diêu tra, khão sat thu thp thông tin ye trê em và cap nhat phãn mem ca s& d lieu tré em
trên dja bàn huyn Minh Long; Cong van sO 648/UBND-VX ngày 05/9/2018 ye vic tO chic boat dng tet
trung thu nam 2018; Cong van sO 663/UBND-VX ngày 07/9/2018 ye vic trien khai thrc hin Quyêt djnh sO
34/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa Thu tuOiig Chinh phü; Cong van so 668/UBNd-VX ngãy 12/9/20 18 ye vic to
chirc "Dêm hi trärig ram cap tinh" tai huyn Minh Long näm 2018.
6 Quyêt djnh so 1057/QD-UBND ngày 25/8/2017 thành lap Ban Diêu hàrih H thông bào v, chain sOc
tré em tren dja bàn huyn Minh Long; Quyet djnh so 573/QD-UBND ngày 27/4/2017 cüa UBND huyn Miri
Long v vic thành lap di ngti cOng tác vien BV,CS,GDTE tren dja bàn huyn Minh Long.
Nam 2017 có 425 truang hp, trong do: 289 dñng han, 136 tr han; 9 tháng dAu nam 2018 cO 93
trir1ng hç'p dang k' khai sinh, trong dO: 149 dung han, 44 tre han.
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vitamin A, phông cMng suy dinh duoiig tré em8 ... Tré em duói 6 tui duqc hrnmg 4báo
hiêm y té; duçic khám ehüa bnh rnin phi; tré em bj khuyêt tt nhur tim barn sinh, trê
em bj sü't môi h ham êch, bj khiêm thinh, bj mat... thrçic quan tam khám, phâu thuât
min phi, duçic ho trg các diing cii và kinh phi9
3.3. Cong tác giáo dic tré em
Trong nhmg 11am qua, sr nghip giáo dc cho tré em trên toàn huyn diiçc dc
bit quan tam co s h tang truô'ng 1p tiêp tc dLrgc dâu tu phát triên ben vffiig; chat
liiçrng và hiu qua giáo d1ic t&ng buóc duoc nâng len. Ca sâ v.t chat, thiêt b truông h9c
duoc quan tam dâu tu, ca bàn dáp lrng các diêu kin dy và h9c a tirng cap h9c, chat
lucing và hiu qua phô cp dugc duy trI, quyên h9c tp cüa tré em di.rçc dam bâo, cong
tác xã hi hóa giáo diic duçc day manh'°...
3.4. Ye cong tác h trçr cho trê em có hoàn cãnh dc bit khó khán
Phong trào bâo v, chàm soc tré em nói chung và tré em có hoàn cãnh dc bit
nói riêng &rgc các cap, các ngânh và toàn xã hi quan tam ho tr bang nhiêu hmnh thic;
hng nàm to chic nhiêu các hoat dng nhân dip tháng hành dng vi tré em, dêm hi
träng ram, 1 têt. . . qua do tré em có hoân cânh dc bit khó khãn, tré em nghèo drnc
nhân su ho tro, giüp d tü các tO chrc, cá nhan". . . T& các nguôn ho try, giüp d nay a
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Näm 2017, tiêm chung dy dñ cho tré duói 1 tui là 413/372 cháu, dt 111% so vri k hoach; 9 thang
du 11am 2018, tiêm chüngdây dli cho tré di.rO'i 1 tuôi là 256/369 cháu, dat 69,3%; so trê bj suy dinh duOng can
n.ng/tui chiêm 26,8%, so tré b SDD chiêu cao/tuôi chiêm 39,6%; den tháng 9/2018 t l tré em SDD can
nng giãm cOn 24,5%, t' l trO em SDD chiêu cao là 3 5,1%.
9 NAm 2017: 2.287 tré; 9 tháng dâu 11am 2018 là 2.272 tré dire cap
the, dt t)' l 100%. Co 05 tré khiêm
thmnh da du9'e 1p dt may trcY thInh do To chlrc VinaCapital Foundation tài trçY Qz9 BTTT tinh phdi hop th'c
hin); 01 trê em bj slit môi h ham êch thrcc phâu thut mien phi do To chlrc Operation Smile, Inc tài trçY
(Qu9
BTTT tinh phói hop thy'c hin,); 2 tré khuyêt tt (01 pháu thuat u rnau dithi mOi, 01 ire pháu thuat
tat dinh
ngón); 16 tré em bj tim barn sinh phâu thut vO'i tong kinh phi dlr?c hO tra là: 847.000.000d
(2017.' 13 em, kinh
phI là 608.000. 000dnàm 2018:3 em, kinhphIlà 239.000.000d). Phôi hop vi Chirong trinh vOng Minh Long tO
chi2rc khám cho 30 tré em khuyêt tt vn dng trén dja bàn huyn (QujY BTTE tinh phOi hop vó'i Bnh vin chinh
hInh va phyc hOi ch&c nàng Quy N/ion thtc hién); ho tn 02 trê phâu thut, 02 trê dirçc ho trçr ding cii chinh
hinh tal Bênh Viên chinh hinh va phuc hôi chuc nang Quy Nhon, Phôi hop vai QBTTE tinh ho trci Oltre bi
khuyOt tt mat phâu thut tai Bnh vin Mat Thành phô Ho Chi Minh.
'° Toàn huyn có 5/5 xã dat tieu chuân xa phO hop vói trO em và 5/5 xã dt chuân pho cp giáo dic, t)'
l trO em di h9c mâu giáo tr 3 —5 tuôi dat t)' l 93%, riéng MG 5 tuôi ra lOp
dat t' l 99,5%; tiêu h9c dat 100%,
THCS dat 97,52%.
Nam 2017 có 03 tré em có hoàn cành dc bit khó khän duçic hu'&ng trcY cp tir Chircmg trInh "Cap là
yéu thirorig" cüa Trung tam tin tIre VTV24- Dài THVN vói so tiên 29.100.000d, tr thang 01/2 017 - 10/2018; có
30 tré diroe ho trq qua (UBND huyn hO lrci cho 23 tré em vO'i kinh phi 6.900. 000d; S& LD-TB&XHhO trcr 7 tré
vO'i kinh phi 2.100. 000a); 150 tré em thrçrc nhn 2 lOc sfta!trO nhân dçt khám sang 19c, chi djnh phâu thuât cho
trO em bj khuyet tat; Tai Dém hi trãng ram nàrn 2017, UBND huyén hO trçr 22 suât qua trj giá 300.000dlsuât,
SO LD-TB&XH ho tr 8 suât trj giá 300.000&suat; SO LD-TB&XH ho try' cho 2 tré em có HCDBKK xa Thanh
An trj giá 1 .000.000d/suât; Dai si'r hành trinh kêt nOi yéu thirong cüngvói QBTTE Vit Narn thäm va tang 75
suât qua cho tré em có HCDBKK xà Thanh An (70 suât 200.000d/suât, 5 suàt 700.000d/suât). Nàm 2018: có
120 tré em có HCDBKK dirçc ho trcc qua nhân djp Têt Mu Tuât 2018 do Hi tir thiên Comexseo Pháp phôi
hop v&i Qu BYTE tinh thirc hin vo'i mIre qua 400.000d/suât (tong sO tiên hO trçx là 48.000.000a');
SO LDTB&XH ho tr 1.000.000dvà Qu phOng chOng thiên tai và tim kiem elm nan huyn Minh Long ho trg
4.500.000d cho 01 em bj chét do tai nan duOi nsIrc tai thôn Biêu Qua, xã Long San; To chlrc trao 30 suât
qua
cho tré em khuyet tt vOi kinh phi ho tr 305.000dlsuât (tong kinh phi hO trci: 9.150.000d,) do PhOng LDTB&XH ,phOi hop vOi Chirang trinh vñng Minh Long; Thang hành dng vi trê em nam 2018, UBND huyn h
trç 30 suât qua vOn trj giá 300.000d/suat; SO LD-TB&XH h tnq 8 suât qua vó'i trj già 500.000dJsut; H tra cho
01 trO tai ThOn Yen Ngra, Xã Long San bj tlr vong do tai nan thirang tIch
(cha ruç3t bj tOrn than chém vào ngày
17/7/2018,) 3.000.000d, SO LD-TB&XH 1.000.000d; 03 hQc sinh có hoàn cãnh dãc biêt khó khän duo'c nhân
h9c bOng do to chlrc Children of Vit Nam tài trçi, nhn vào ngày 02/8/20 18 vOn s tin 1.000.000d/sui h9c
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giãm bert phn nào khó khän cho các h nghèo, gia dInh khó kbän vucm len trong cuc
song, giüp các em hQc sinh yen tam tiêp bir6c den truô'ng,...
3.5. Thirc hin quyên vui choi giãi trI và quyn thrçc tham gia cüa tré em
Nh&m tao diu kin thuan lçri nâng cao näng 1irc cho tré em trong vic thc hin
quyên tham gia các van dê lien quan den trê em theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trong
nh&ng näm qua dugc các cap üy, chinh quyên và các cap, các ngành quan tam dâu tu
cho môi tru&ng van hoá dê tré phát triên lành manh nhu: dâu tu xây dirng Cong viên
cay xanh, Nha thi dâu the thao, Nba Thiêu nhi, San bong chuyên, bong dá, diem sinE
hoat van boa... dê tré em có nai vui chGi an toàn. Hang 11am, to chc các boat dng vui
choi, già tn lành manh và bô Ich nhân ngày Quôc tê thiêu nhi 1/6, Têt Trung thu, tháng
hành dng vi tré em, ... ngoài ra, con to chirc sinh boat trong các Câu lac b "Tiêng ngoi
ngü", to chirc các diên dan, t9a dam nhäm phat triên näng içrc, phâm chat, k5 näng song
cho h9c sinh,...
Hoat dng Doàn, Di trong nhà truông dã dugc t chirc t&, các boat dng giáo
dic truyên thông, sinh hoat chU diem, cam trai, vui chai giài trI qua các trO choi dO vui,
trO choi dan gian,.. duçc các em üng hO va tham gia tIch crc...
Các trumg Mm non, tiu h9c, trung h9c co s duqc ngành giáo diic du tu mOt
so ding c1i h9c tsp, dO chai cho tré em; tO chirc các phông dcc, tü sach phi huynh, tü
sách 1p hçc... các truông dêu co dt Báo Nbi dông, Báo dOi và duçc nba triiO'ng quy
dijnh cho hc sinh dc 15 phüt dâu gi truy bài cüa mOt ngày trong tuân, dê tao diêu
kin cho hc sinE dc sách, say me, yêu qu sách.
4. Nguôn 1irc dâu tir cho cong tác BY, CS, GDTE
Ngân sach huyn b trI cho cong tac quãn 1 ye lTnh vçrc bào v, chäm soc và
giáo diic trê em là 63.460.000d (näm 2017: 26.480.000d; nàm 2018: 36.980.000d).
5. Xây dtyng t chü'c b may, di ngfl can b lam cong tác bão v, chám soc
và giáo diic tré em
Tai PhOng Lao dng ThuGng birth và xã hOi huyn, UBNI) các xä Co 06 can bO
lam cOng tac bào v, chàm soc và giáo diic tré em, trong do: 5 can bO/5 xà 3 can b
ban chuyên trách, 2 can bç5 chuyên trách VHXH xã kiêm nhim,), PhOng LDTB&XH
huyn có 01 can bO; xây drng dugc dOi ngü cong tác vien cac thôn vOl 43 ngui (môi
thôn 1 ngui), có tinh than trách nhim, nbit tinh trong cong tác bão v, cham soc và
giáo diic tré em 0 co sO. Trong th0i gian qua, dOi ngU can bO, cong tác viên dugc tap
huân nghip vii nang cao näng lrc cOng tác bâo v cham soc tré em; ye "Quyên tré em —
Cong uOc Quoc tê ye Quyên tré em — PhOng chông xâm hai tré em"; Tap huân ye cOng
tác diêu tra, cap nhat d lieu tré em tnen dja bàn huyn,...
II. Dôi vi Uy ban nhân xã Long Hip

being; "Dêm hi trãng rm cp tinh" näm 2018 có 1000 suit qua bánh cho thiu nhi tham dir, UBND huyn h
trçY 20 sut qua cho h9c sinh CO hoàn cánh dac bit khO khän (500.000W sut); Sà LD-TB&XH h trçY 30 suit
qua cho trê em có hoàn cãnh dc bit khó khän (500.000d/suat); Qu5 BflE tinh Quâng Ngi phôi hçp vài các
don vj ho trçY 50 chiêc cp và 200 cai bánh trung thu cho tr em; Chuong trInh "An sinh giáo dic" do Bâo Vit
Nhân th9 tài trcY 10 chiêc xe dp cho h9c sinh có hoàn cãnh dc bit kho khän; S LD-TB&XH ho trcl
1.000.000d cho 01 tré bj ttr vong do chêt duoi tai Xã Long Hip.
5

Xã Long Hip có tong s 1.176 h, 4.3 13 khâu, co 252 h nghèo chim t' l
2 1,4%, 55 h cn nghèo chiêm 4,7%. Tré em duâi 16 tuôi trén dja bàn xã có 1.030 trë,
trong do: duâi 6 tuôi 495 tré; 27 tré em có hoàn cành dc bit khó khän (HCDBKK) (06
em mô côi, trong do có 02 em dang hithng chê d bào trg x hi (BTXH) con so em con
lai hix&ng theo ché d h nghèo); 01 tré em bj tai ntn thucing tich (TNTT); 250 tré em
thuc h nghèo; 102 tré em thuc h cn nghèo.
1. Cong tác tuyên truyên, phô biên các Chwrng trInh, d an, k hoich v bão
v, chàm soc và giáo dlic tré em
Cong tác bào v, chãm sOc và giáo diic tré em duçc cp üy dâng, chInh quyn xã
quan tam, trong nhffiig näm qua xã dA tp trung länh do, chi do và triên khai quán
trit dn can b, dâng viên; to chirc tuyên truyên den các tang 1p nhân dan ye chü
tnro'ng, duOng lôi cüa Dâng, chInE sách, pháp lut cüa Nba nuâc ye cong tác
BV,CS,GDTE, qua do dã lam cho can b, clang viên và các tang lop nhân dan nhn thrc
duçic trách nhim trong BV,CS,GDTE. Hin nay trên da bàn xã không có tré em lang
thang, lao dng nng nh9c trong diêu kin dc hi, nguy hiêm, tré bj bO rai, tré vi phm
pháp lut; t 1 suy dinh duo'ng giàm,...
2. Vic ciii th hóa các van bàn trin khai thirc hin cong tác bão v, chäm soc
Va giáo dic tré em
Näm 2017 — 2018, UBND xà dä ban hành các van bàn chi do, trin khai thc
hin cOng tác BV,CS,GDTE'2...
3. Kt qua thirc hin cOng tác BV,CS,GDTE
3.1. Cong tác bão v tré em
NAm 2017 —2018, toàn xA có 137 tré em dugc dang k giy khai sinh (näm 2017
có 73 em; näm 2018 Co 64 em), tré däng k dung hn dt 100%. Tré em nghèo, có hoàn
cânh khó khàn duqc cap üy, chinh quyên dja phuong và các to chuic, cá nhân quan tam.
Näm 2017 — 2018 dã gii thiu 02 cháu khuyêt tt 4n dng di diêu trj ti Dà Nng và
nhn dugc sir ho trg tr Chuong trInh "Cap lá yêu thuang" cho 1 cháu vO'i so tiên
5.600.000d. Dông thii nhân các ngày Quôc té thiêu nhi 1/6, Têt trung thu, x dâ tng 06
xuât qua cho tré em có hoàn cânh khó khän, mO côi cha, mc,.. Vâi sO tiên 1 .200.000d.
3.2. Cong tác chàm soc tré em
Darn bào thc hin vic mua BHYT cho tré em duói 6 tui, dn nay dã cp the
cho 70 thé/70 tré, dt l 100%; tré em duqc chäm sOc, chAm lo scrc khOe. Trong 2
nàm qua, nhieu hot dng chäm soc tré em duçic trin khai nhu: t chüc khám sang 19c
tim barn sinE cho tré; dua tré di vá sue mOi, h& ham kh; 100% tré duc tiem chüng
mien dch day dü; dc bit t 1 tré bj suy dinh duö'ng giàm hang närn.
3.3. Cong tác giáo diic tré em
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Quyt djnh s6 45/QD-UBND ngày 01/6/2017 v vic thành 1p Ban Diu hành H thng bào v,
chäm soc tré em trén dja bàn xA Long Hip; Kê hoch sO 23/KH-UBND ngày 2 6/9/20 17 ye to chic hoat dng
Tét trung thu nãm 2017 cüa x Long Hip; Kê hoach so 20/KH-UBND ngày 14/3/20 17 to chi'rc các boat dng
ngày khuyêt tt Vit Nam nàm 2017 tai UBND xà Long Hip; Kê hoach so 32aJKH-UBND ngày 12/9/20 18 to
chirc hoat dng Têt trung thu nãm 2018 cña xã Long Hip.
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Cong tác giáo diic tré dugc quan tam chi dao trin khai thrc hin cuc 4n dng
"Xây dung trucmg hoc than thiên, hoc sinh tich ciic" gàn viêc thuc hiên cuôc van dông
"HQc tp và lam theo tu tzthng, dao th'c, phong cách Ho ChI Minh ". Chat luçmg giáo
dye dugc nâng cao. H9c sinh den trung, dat tSr lê:
- Mm non: nAm 2017 có 186 cháu, dat 100%; näm 2018 Co 178 cháu, dat 100%.
- Tiuh9c: nàm 2017 có 384 cháu, dat 100%; nàm 2018 có 408 cháu, dat 100%.
- Trung h9c Ca s: 2017 có 190 cháu, dat 100%; nàm 2018 có 172 cháu, dat
98,8%, có 2 cháu bO h9c (Thôn DirTC Ai).
K& qua thirc hin chInh sách h trg h9c phi, min giàm h9c phi cho tré em thuc
dôi tuçmg chInh sách, h nghéo. Näm 2017, 2018 có 180 hc sinh, dat 100%, vth so tiên
ho trq, mien giàm là: 87.000.000d theo Ngh djnh 85 và Nghj djnh 116 cüa ChInh phU.
3.4. Thirc hin quyn vui cho'i giäi trI và quyên dirqc tham gia cüa tré em
Tré em trên dja bàn xã du duçic thirc hin quyn vui chai, giài trI do xã, huyn
và các truäng to cht'rc nhân các ngày lé, têt,...
4. Ngun hyc du ttr cho cong tác BV,CS,GDTE
Trong näm 2018 duqc sir quan tam cüa qu cp dã h trçl kinh phi cho cong tác
viên bào ye, chAm soc và giáo diic tré em thôn theo Quyêt djnh 66/201 6/QD —UBND
cüa UBNID tinh. Ho trq cho cong tác viên (CTV) 7 thôn tong so tiên 12.600.000d (nàm
2017 là 4.200.000d; näm 2018 là 8.400.000d).
Ngân sách xä phân b cho cong tác quân lSr bào v, chäm soc và giáo dijc tré em
là: 6.000.000d/näm.
5. Xây dt'ng t chfrc b may, di ngii can b lam cong tác BV,CS,GDTE
Hin xä b trI 1 can b hçp dng Dài truyn thanh, hem nhim LDTB phii trách
linh virc cOng tác bào v, chäm soc và giáo dc tré em cüa xã. 0 thôn có 7 cong tác
viên bào v, chAm soc và giáo diic tré em, có trInh d tr lap 9 trâ len, nhit tInh trong
cong vic.
C. TON TAI, HAN CHE VA NGUYEN NHAN
I. Dôi vói Phông Lao dng - Thtro'ng binh và Xà hi huyn
1. Ton ti, htn ch
- Cong tác tuyên truyn v Cong ithc quc t v quyn tré em, Lu.t tré em, các
chü truang duO'ng lôi cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuóc ye cOng tác
BV,CS,GDTE con han chê, chua thu0ng xuyên, ni dung tuyên truyên con chung
chung.
- Cong tác tham mini UBND huyn thrc hin quàn 1 nhà nuic v tré em có mt
con han ch. Tré em cO hoàn cành dc bit, tré em có nguy ca d bj ton thuang con khO
khàn trong tiêp cn các djch vi xA hi.
- Cong tác quàn lSr và theo dôi các nhOm di tuçmg tré em có hoàn cânh dc bit
(HCDB), tré em có nguy ca roi vào hoàn cãnh dc bit (HCDB) chua chit chê; cong tác
phát hin sam, can thip và trçi giüp các trithng hçip tré em có hoàn cành dc bit
(HCDB) tuy có phát hin, can thip và trçY giüp nhung chua kjp thai.
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2. Nguyen nhân cüa ton ti, hin ch
- Di ngü can b lam cong tác tré em các cp hoat dng kiêm nhim. Di ngü
cong tác viên ti các thôn mi duçic thành 1p chua có nhiêu kiên thüc, kinh nghim ye
cong tác BV,CS và GDTE.
- Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat vic thrc hin chU truang, chInh sách,
pháp 1ut cüa Dàng và Nhà nuó'c ye cOng tác BV,CS,GDTE chua thuing xuyên.
- Ngun kinh phi tü ngân sách dành cho cOng tác bào v, chäm soc và giáo dye
tré em con han chê.
II. Doi vo'i UBND xa- Long Hiçp

1. Ton ti, htn ch
- Vic t chirc trin khai thirc hin cOng tác bào v, chäm soc và giáo dtic tré em;
tuyên truyn ye Cong uâc quôc tê ye quyên tré em, Lut tré em, các chU trucing, chinh
sách cüa Dàng, Nlhà ninc ye cOng tác BVCS và GDTE chua thuè'ng xuyên, kjp thai,
ni dung tuyên truyên con hInh thirc, chua di vào chiêu sâu. Nãm 2017, 2018 không ban
hành van bàn triên khai tliçrc hin nhim vi cong tác tré em theo sir chi dao cüa UBNID
huyn; mt so van bàn ye cong tác bào v, chãm soc và giáo diic tré em chua dugc
UBND xà cit the hóa phü hcip vi tInh hInh da phrning.
- Cong tác quãn 1 va theo döi các nhóm di tilçing tré em có hoàn cành dc bit
(HCDB), tré em có nguy co rai vào hoàn cành dc bit (HCDB) chua cht chë; cOng tác
phát hin só'm, can thip và trg giüp các tru1ng hçTp tré em có hoàn cânh dc bit
(HCDB) cOn han chê, chua kp thi. TInh trng tao hôn, h9c sinh bO hçc di lam an xa,
tré bj tai nan thucing tIch vn con xày ra.
- Cong tác phi hçip giüa các ngành xã, thôn chua chat ché, chua thuing xuyên
dja bàn khu dan cu trong vic truyên thOng, giáo dic pháp 1ut ye bào v, chäm soc
và giáo diic tré em.
- Các dim vui chai, giài tn dành cho tré em và các hInh thüc vui chai, giãi trI
phü hqp v&i tré em chua duçic dâu tu. NguOn 1irc dâu tu cho cOng tác bão v, chàm Soc
tré em chua dáp rng duçc yêu câu.
- K5 nàng v BV,CS,GDTE cüa mt b phn gia dInh chua cao; nhn thiTrc chua
day ãü ye yai trô trách nhim, yj trI tam quan tr9ng cüa cOng tác BVCS và GDTE.
2. Nguyen nhân cüa nhfrng t1n ti, hin ch
- UBND xã, mt s ban ngành, doàn th chua quan tam dung mrc dn Cong the
bão ye, chäm soc và giào dye tré em dja phiwng.
- Sr ph& hçTp gitta gia dInh, nhà tnthng, các doàn th y xã hôi con thiu chat
chë; cong tác tuyên truyên, 4n dng chua di yào chieu sau.
- Can b lam cong the bão ye, chãm sOc và giáo dic tré em xä hoat dng kiêm
nhim, dan den tham muu tO chuc triên khai, thirc hin két qua chua cao. Di ngü cong
tác yiên tai các thôn trInh d, nãng 1irc cOn han ché.
- Nguôn kinh phi tr ngân sách dành cho cOng the quãn 1 bào ye, chàm sOc và
giáo dye tré em con han ché.
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- Mt s gia dInE chua nhn thüc dy dütrách nhim trong vic bão v, chäm soc
và giáo dçic tré em; chua quan tam dung mirc den dâu tu, giáo dc con tré.
D. MEN NGH!, BE XUAT
I. Dot vo'i UBND huyçn
1.Tang cung chi do các ngành lien quan, UBND các xã trin khai thirc hin có
hiu qua nhim vii cong tác BV,CS, GDTE trên dja bàn huyn; thng xuyên kiêm tra
vic thirc hin chü tnrcing, chInh sách, pháp lust cüa Dàng và Nba rnxóc ye cong tác
BV,CS,GDTE. Dua nhim vii BV,CS, GDTE vào kê hoch phát triên kinh tê - xã hi
hang nàm và t&ng giai don de triên khai thc hin.
2. Chi do Phông LD-TB&XH huyn, UBND các xã chü dng phi hçrp vi các
ban, ngành, Mt trn và cac hi doàn the tuyên truyên, 4n dng nhân dan chap hành tot
các chü truang, du?ng lôi cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc cong tác
BV,CS, GDTE, dc bit Lut tré em.
3. CUng c& kin toàn di ngü cong tác viên lam cong tác tré em; Ban diu hành
h thông bào v, chàm soc và giáo diic tré em các cap.
4. Quan tam du tu nai vui choi giài tn cho tré em và kinh phi hoat dng cho
cOng tác quân 1 linh vçrc BV,CS, GDTE. Chi dao vic sir diing, khai thác có hiu qua
các diem vui chi, giãi trI cho thiêu nhi Nha thi dâu the thao, Nba thiêu nhi, ...)
II. Bi vri Phông LD-TB&XH huyn
Trong thii gian dn, phông LD-TB&XH tp trung khc phc nEUng tn tai, hin
che nêu tren; dông thôi thc hin mt sO ni dung sau:
1. Tham muu UBND huyn t chirc trin khai thirc hin cOng tác bào v, chàm
soc và giáo dic tré em; tuyên truyên các chü trLrang cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut
cãu Nba rnthc ye BV,CS, GDTE trên da bàn huyn. Hang nàm tham miru UBND chi
dao thçrc hin nghiem Quyêt djnh 34/2014/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa Thu tu&ng
ChInE phü ye ban hành quy djnh tieu chuân xã, phuè'ng, thj trân phü hgp vâi tré em.
2. Tham muu thçrc hin t& cOng tác quàn 1 nba nuâc di vâi cong tác BV,CS,
GDTE. Tang cung phôi hqp vâi các ban, ngành, Mt trn TO quOc và các doàn the
huyn tuyên truyên và kjp thai ngan ngüa nhng hành vi vi phm pháp lut, thirc hin
chinh sách dOi vth tré em.
3. Tham muu UBND huyn cüng c, kin toàn di ngü can b, cong tác viên lam
cOng tác tré em, Ban diêu hành h thông bào v, cham soc tré em các cap; to chuc bOi
duông, tp huân cho can b, cOng tác vien lam cong tác tré em,...
4. T chuc kim tra yiêc thirc hin chuang tninh, k hoch v cong tác bâo v,
cham soc và giáo dic tré em a các thm vj, da phuung.
5. Tip tic tuyen truyn, huang dn các xã, các gia dinE trong phông chng tai
nin thuang tIch a tré em, nh.t là tai nn dui nuOc, b.o 1rc tré em; cách nuOi con nhäm
han chê tré tfr vong và giãm tré bj suy dinE dirong,..
III. Dôi vói UBND xã Long Hip
Trong thai gian dn, UBND xä Long Hip tp tnung các giãi pháp khc phiic
nEüng tn tai, han che neu trên; dOng thai thc hin mt so ni dung sau:
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1. Tham mun cp Uy dâng C11 th hóa chi thj, nghj quy& cüa Dâng ye cong tác
BV,CS, GDTE phü hçip vi tinh hInh cüa dja phucmg. Hang näm xây dirng kê hoch
thçrc hin cong tác tré em ngay tr dâu näm triên khai den các ban ngành, b phn lien
quail; phân cong nhim viii ci the. Trixc hêt, rà soát và sam cii the boa các vAn bàn cüa
UBNID huyn v cong tác BV,CS, GDTE.
2. TAng cung tuyên truyên, nâng cao nhn thüc cüa can b, dàng viên Va các
tang lap nhân dan ye chü truang, chInh sách c1ia Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nuôc ye cong
tác BV,CS, GDTE.
3. Hang nAm xay drng lông ghép vic thçrc hin cong tác BV,CS, GDTE vOi k
hoach phát triên kinh té - xA hi. Dâu tu ngân sách, nhân lirc dê thçic hin các mvc tiêu
chuo'ng trInh, ké hoach cho các boat dng BV,CS, GDTE trên da bàn xA.
4. Thirc hin các bin pháp bào v, quân l tré em, chü dng phát hin sam, xir l
nghiêm các dôi tuçmg vi phm quyên tré em; 4n dng nhân dan tIch crc tham gia thirc
hin các quy djnh ye BV,CS, GDTE trên dja bàn. Xây dirng kê hoach thrc hin các ni
dung, tiêu chI de duy trI dat tiêu chI xA dat tiêu chuân xã phü hp vó'i tré em.
5. Cüng cô, kin toàn di ngü cong tác viên lam cOng tác tré em a xA, thôn, Ban
diêu hành H thông báo v, chAm soc và giáo dçic tré em cap xä dam bâo sO luçing, hoat
dng chat luqng.
Trên diây là báo cáo kêt qua giám sat ye vic thc hin cOng tác bâo v, chAm soc
và giáo dyc tré em trên dja bàn huyn tir nAm 2017- 2018, Ban Kinh tê - XA hi kInh
báo cáo HDND huyn./.
Noi nh?in:
- TT Huyn üy (b/c);
- TT HDND, UBND huyn;
- Ban KT-XH;
- Dti biêu HDND huyn;
- PhOng LD-TB&XH huyn;
- UBND xâ Long Hip;
- LiruVT.

Lam Tr9ng Dip
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