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BAO CÁO
Kêt qua giám sat vic thçc hin cong tác báo v, chàm soc và giáo diic tré em trên
da bàn huyn tir nàm 2017 - 2018
ngày 02/10/2018 cüa Thuè'ng trrc
Thrc hin Quyêt dinh s 527/QD-HDND
"Thành 1p doàn giárn sat cia Ban Kinh tê - xâ hói, HDND huyçn ye
HDND huyn ye
Cong tác bão v, chárn soc và giáo dic tré em tx nàm 2017 — 2018 trên da bàn huyn
ND các xà và giám sat trc tip ti
Minh Long". Sau khi nghiên c báo cáo ca
UBNID xa Long Hip và Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi huyn. Doàn giám
sat báo cáo kêt qua giám sat nhu sau:
sOc vA GIAO
A. TINH HNH CHUNG YE CONG TAC BAO V, CHAM
D1JC TRE EM TRN PTA BÀN HUYN
Cüng vi cong tác lãnh do, chi do vic dy nhanh tc d phát trin kinh th,
chärn lo giài quyêt cac van dê xà hi, huyn Minh Long dà thu&ng xuyên quan tam den
cong tác bào v, chärn soc và giáo dic trê em. Tré em trên dja bàn huyn dugc khai
sinh, duge mua bào hiêm y tê, dugc tiêrn chüng day dü, t 1 tré suy dinh dumg giàm,
phO cp giáo dic tiêu h9c dung d tuOi dt chuân, cong tác chäm soc và phic hôi chic
nàng cho tré khuyêt tat, giüp d tré em có hoàn cành dc bit khó khàn hôa nhp vói
cong dOng duçic quan tam... To ra bithc chuyên biên môi ye nhn thiirc, trách nhim và
sr quan tam cüa các cap, các ngành, các to chrc chInh trj, xà hi và nhân dan dôi vâi
tré
cong tác báo v, chäm soc và giáo dic tré em. Trên dja bàn huyn hin nay có 4.765
dui 16 tuOi, trong do: 2.272 tré t1 0 den 6 tuôi; 1.376 tré em thuOc h gia dInh nghèo;
314 tré h gia dInh cn nghèo; 149 tré có hoàn cành dc bit khó khàn, trong do: 91 tré
khuyêt tat, 58 tré rnô cOi; tai nn thucnig tIch xày ra 3 vi có 3 tré bt tai nn tr vong (02
tie hi duói nu'ó'c, 01 tie bj cha rut chém ti'r vong).
CHAM sOc vA
B. KET QUA GIAM SAT yE CONG TAC BAO v,
GIAO DVC TRE EM TIf NAM 2017-2018 TREN PTA BÀN HUYJN
I. PM vO'i Phông Lao dng — Thurng binh và Xã hi huyn
1. Cong tác tuyên truyên, ph bin các Chtro'ng trInh, d an, kê hoch ye bão
v, chãm soc và giáo diic tré em
1-lang nàm, Phèng Lao dng —Thuo'ng binh và X. hi (LD-TB&XH) huyn dã
tham mxu cho UBND huyn to chuc hi nghj triên khai, phô bien các chung trInh, dê
an, k hoch y bào v, chàm soc và giáo dic tré em (BV,CS,GDTE)cho các co quan,
ban ngành cUa huyn, UBND các x và can b, cong chiic, viên chuc phit trách linh vc
cong tác BV,CS,GDTE; các thành vien Ban Diêu hành H thông bào v, chàm soc tré
em yà di ngü Cong tác vien BV,CS,GDTE tai 43 thôn trên da bàn huyn,... Phôi hgp
yj Dài truyn thanh - phát 1i truyên hInh huyn to chuc tuyên truyên, phO biên các chü
truong, dung iM cüa Dàng, chInh sách, pháp iut cüa Nhà nuc ye BV,CS,GDTE tren
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song phát thanh cña huyn'... Phéi hçip vói PhOng Van hóa và Thông tin (VH&TT)
tuyên truyên các van bàn pháp lut ye phông, chông bo lirc gia dInh, Lust bão v chàm
soc và giáo diic tré em, Lut bInh dang gii, Lut hon nhân và gia dInh, ChInh sách dan
s k hoach hoá gia dInh bang các hInh thic2 ... Phôi h?p vi Phông Tu pháp huyn to
chü'c triên khai Luat Tré em cho dôi tupng là trung thôn, lãnh dao các ban ngành, doàn
th xã và can b lanE do các ban, ngành doàn the cap huyên. PhOi h?p vói Cong an
huyên và các don v lien quan dâ tO chi'c tuyên truyên, phô biên pháp luât vâ k näng
phông, chOng xâm hai tInh djc tré em3 ... PhOi hçip vó'i S LD-TB&XH tinh t cht'rc
truyên thông ye cong tác tré em cho can b xã, cong tác viên tré em thôn và các gia dInh
có tré em4...
2. TInh hInh ban hành van ban và tham mu'u UBND huyn ban
hành các
van ban triên khai thiyc hin ye cong tác bão v, chãm soc và giáo dic tré
em
Phông LE)-TB&XH huyn da ban hành và tham mini LTBND huyn ban hành
nhiêu van bàn hithng dan, triên khai thu'c hin cong tác BV,CS,GDTE trên dia bàn
huyn nhti: chuong trInh phông ngra, giãm thiêu lao dngtré em; tang cuO'ng giài pháp
phông chông bo lvc, xâm hi tré em; chuang trInh thiiic day quyên tham gia cüa tré em
vào các van dé tré em giai don 2017 — 2020; to chüc triên khai Tháng hành dng vi tré
em và môt so van bàn khác5
S lupng 2 lnItháng và trtiôig hcp thông tin dt xut v các chuong trinh trin khai v cong tác trO
em; näm 2017 thirc hin cam 10 biên báo noi song suôi nguy hiêm.
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Tuyên truyên 12 luçt xe ba cô dng/narn; treo bang rol, khung pano, ap phIch,... nhân các ngày lé;
treo bang rot, khu hiu tuyén truyên ye
ngày Quôc té hanh phOc 20/3 (05 tam bang roL'nam); Tuyên truyên
Tháng hành dng vI tré em (07 tam bang rot/nam); Tháng hành dng Quôc gia ye Phông, chong bao Iirc gia
dInh (06 tm bang rol/nam); Ngày gia dInh Vit Nam 28/6 (04 tam bang rol/nam); Tháng hành dng vi binh
ding giói và phông, chOng bao 1rc trén ca sO' (08 tam bang rol/nam).
Ti 03 dirn thôn, 01 diem tru'Ong, ngu'O'i dan tham dr, ben canh dO d nhân rng mO hinh
tai 02 xa:
Long Mai, Long Son vói 16 thành viên.
Ti xa Long Mai và Thanh An vói hon 250 ngu'O'i tham gia.
K hoach 86/KH-UBND ngày 1 6/1 0/2017 thrc hin chuo'ng trinh phông ngira, giàm thiêu lao dng tré
em trén dja bàn huyen Minh Long giai doan 2017 — 2020; Kê hoach so 90/K}{-UBND ngày 24/10/2017 thrc
hin Chi thj s 1 8/CT-TTg ngày 1 6/5/201 7 cOa ThO tu'O'ng ChInh phü v vic tang cuOng giái pháp phông chong
,
bao lrc, xâm hai trO em; K hoach so 91/KH-UBND ngày 24/1
0/2017 trién khai thrc hin Quyet dnh
123 5/QD-TTg ngay 03/8/2015 cOa ThO tu'ó'ng Chinh phü phê duyet chu'o'ng trinh thOc dày quyên tham gia cüa
tré em vào các van de tré em giai doan 2017 — 2020; Ke hoach sO 39/KH-UBND ngày 26/4/2017 cOa UBND
huyn Minh Long thrc hin cOng tác tré em trên dja bàn huyn Minh Long näm 2017; Cong van so 239/UBNDVX ngày 08/5
/20 17 cUa UBND huyn Minh Long ye vic phu thut min phi cho tré em bj sü't môi, hO' ham
êch, u vOng mAt do tO chOc Opration Smile, Inc tài trg; Ké hoch sO 42/KH-UBND ngày 12/5/2017
cüa UBND
huyn Minh Long to chirc các hot dng nhân Thang hành dng vi tré em nàm 2017; Ké hoach sO 43/KHUBND ngày 15/5/2017 cUa UBND huyn tO chrc Diên dan trO em huyn Minh Long näm 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 tré em khuyet tt nam 2017; Ke hoch sO 91/KH-UBND ngày 2 4/1
0/2017 triên khai thii'c hin
Quyet djnh 123 5/QD-TTg ngày 03/8/2015 cOa ThO tró'ng ChInh phO phe duyt chu'o'ng trInh thOc day quyên
tham gia cOa trO em vào các van dé tré em giai doan 2017 — 2020; Kê hoach 86/KH-UBND ngày 16/10/2017
thrc hin chu'ong trinh phông ng1ra, giám thiêu lao dng trO em trên dja bàn huyn Minh Long giai doan 20 172020; COng van sO 634/UBND-VX ngày 1 6/1 0/2017 ye vic triên khai Quyet dnh s 34/2014/QD-TTG ngày
30/5/2014 cOa Thfi tu'óng ChInh phU; COng van so 825/UBND-VX ngày 26/1
2/2017 vô vic tang cu'O'ng cOng
tác Báo ye cham soc trO em; Quyet djnh sO 1789/QD-UBND ngày 2 6/1
2/2017 ye viêc cOng nhn xã, phu&ng,
thj trân phü hpp vO'i tré em nãm 2017; Cong van so
65/IJBND-VX ngày 24/01/2018 ye vic to chOc các hoat
dông don tet Nguyen dan Mu tuât cho tré em nam 2018; Cong van sO 97/UBND-Vx ngày 07/2/20 18 vô yic
tng qua tet cho h9c sinh có hoân cành dc bit kho khan tAi Xã Long Son näm 2018; Cong van sO 217/UBNDVX ngày 22/3 /2018 ye vic trien khai chixo'ng trinh khám ebb djnh phau thut cho trO em bj tim barn sinh; COng
van sO 230/UBND-VX ngày 28/3/20 18 ye vic hro'ng dan trien khai thrc hin cong tác trO em näm 2018; Cong
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Dng thô'i, tham muu UBND huyn Quyêt dinh thành 1p Ban Diêu hành H
thng bào v, chàm soc tré em và di ngü cong tác viên bào v, chàm soc và giáo dçic
tré em trên dja bàn huyn Minh Long6...
3. Két qua thirc hin cing tác bão v, chàm soc và giáo dic trë em
3.1. Cong tác bão v tré em
Trong nhrng nm qua cong tác báo v tré em luôn ducic quan tam nhu: tré em
dugc quan tam thirc hin theo dê an ba trong mt ('Däng kj khai sinh, dáng /cj thzth'ng
cac ngành thuing xuyên theo döi, bào v tré em.
tri, cap the báo hiém y té )7•.. Các cap,
Cong an huyn thuè'ng xuyên chi do liic lu'çmg Cong an thôn, 1irc hxçing an ninh cac xà
theo dOi không dé xày ra tInh trng bo hành, bóc lt sirc lao dng, xâm hi sirc khoê,
xâm hi tInh dic 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 hi tré em, ngui chua
thành niên vi phm pháp lut gop phân giãm thiêu bo 1xc gia dInh, bo hrc h9c duè'ng,
ngãn chn tInh trng tré em bó h9c, vi phm pháp 1ut diên ra trên dja bàn huyn. Tré
em Co hoàn cành dc bit khó khän du'gc bào v, chäm sóc, ho trg disOi nhiêu hInh thrc:
hithng trg cap bào trçi hang tháng, h trg ye y tê, giáo dye, cUng nhu hu&ng các phüc 1çi
xà hi khác nhu thàm hOi, tang qua nhan các dp lê, tét...
3.2. Cong tác chàm soc tré em
Tré em trén toàn huyn ducic chäm soc strc khoé ban du, thrqc tiêm chüng phông
chOng các bnh thumg gp nhu: phông chông viêm nào Nht bàn, Viêm gan B, uOng
vitamin A, phOng chông suy dinh duô'ng tré em8 ... Tré em duôi 6 tuôi dugc hu&ng bào
hiêm y tê; duçc khám cheta bnh mien phi; tré em bi. khuyêt tt nhu tim barn sinh, tré
van s 262/UBND-VX ngày 10/4/2018 v vic trin khai khám và chi dnh phu thut cho trè em khuyt tt 4n
dng; Kê hoach so 46/KH-UBND ngày 16/5/2018 to chirc triên khai Tháng hành dng vi tré em näm 2018;
Cong van so 371/UBND-VX ngày 23/5/20 18 ye vic tO chü'c Le Phát dng Tháng hành dng VI trê em nãm
2018; Cong van sO 416/UBND- VX ngày 05/6/2018 ye vic to chñt khám, phâu thut mien phi cho trê em bj
ye trê em trên
khuyêt tt mat; Cong van so 447/UBND-VX ngày 15/6/2018 ye vic triên khai thu thp thông tin
vic
rà
soát,
1p
danh
sách
dê nghj ho
dja bàn huyn Minh Long; Cong van 448/UBND-VX ngày 15/6/20 18 ye
ye
35/LDTBXH
ngày
21/6/2018
tr chu'ong trinh "An sinh giáo dc" do Bão vit nhân th9 tài trcY; Cong van so
vic du'a tré em bj khuyêt tt mat di phâu thut tai Bnh vin Mat Thành phô Ho Chi Minh d9t 1, nam 2018;
trinh khám và phâu thut cho tré em bj
Cong van so 476/UBND-VX ngày 29/6/2018 ye vic triên khai chuoiig
477/UBND-VX
ngày 29/6/2018 vic vic
so
sfrt môi, h ham êch do to chirc Operation smile tài trc; Cong van
tré
em;
Cong
van sO 484/UBND-VX
.
tang cuOng chi dao cong tác phOng chOng tai nan thuung tIch duOi nuóc 0
515/UBND-VXngàY
11/7/2018
so
ngay 04/7/2018 ye vic tang cuOg các bin pháp bào v trO em; Cong van
569/UBND-VX
ngày
31/7/2018
ye
vic
thành l.p,
ye vic truyên thông cOng tao trê em näm 2018; Cong van so
kin toàn Ban VSTBCPN và Ban Diêu hành cOng tác tré em tai các xã; Kê hoach sO 75/KH-UBND ngày
tré em
15/8/20 18 thirc hin diêu tra, khâo sat thu thp thông tin ye tré em và cp nht phân mêm ca sO dft lieu
trên dja bàn huyn Minh Long; Cong van so 648/UBND-VX ngày 05/9/2018 ye vic tO chic hoat dng têt
trung thu nàm 2018; Cong van sO 663/UBND-VX ngày 07/9/2018 ye vic triên khai th%rc hin Quyêt djnh sO
34/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa Thu tu'óng ChInh phu; Cong van sO 668/UBNdVX ngày 12/9/2018 ye vic to
chirc "Dêm hi trang ram cap tinh" tai huyn Minh Long näm 2018.
6 Quyêt dinh sO 105 7/QD-UBND ngày 25/8/20 17 thành 1p Ban Diêu hành H thông bão v, chãm soc
tré em trên dja bàn huyn Minh Long; Quyêt djnh sO 573/QD-UBND ngày 27/4/2017 cOa UBND huyn Mirth
Long v vic thành 1p di ngO cOng tác viên BV,CS,GDTE trên dja bàn huyn Minh Long.
' Näm 2017 có 425 truOng hp, trong do: 289 dung han, 136 tr han; 9 tháng dâu nãm 2018 có 193
tru'Ong hçp dang k' khai sinh, trong do: 149 dOng han, 44 trê han.
kê hoach; 9 tháng
8 Nám 2017, tiêm chñng day dO cho tré duó'i 1 tuôi là 413/372 cháu, dat 111% so vol
69,3%;
sO
tré
bj
suy
dinh duong can
dâu nãrn 2018, tiem chOng day dO cho tre duó'i 1 tuOilà 256/369 cháu, dat
nng/tuOi chiem 26,8%, so tré bj SDD chiêu cao/tuOi chiem 39,6%; den tháng 9/2018 t' 1 trê em SDD can
nng giàm cOn 24,5%, t' l tre em SDD chiêu cao là 3 5,1%.
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embi sirt môi ho' ham ch, bj khirn thInh, b mit... duac quan tam khám, phu thuât
mien phi, duçic hO trçl các ding c và kinh phi9
3.3. Cong tác giáo diic tré em
Trong nh&ng nàm qua, s1r nghip giáo dçtc cho tré em trên toàn huyn duçic dc
bit quan tam ca so' h tang truo'ng lop tiêp tc duçc dâu tu pháttriên ben vng; chat
lu'p'ng vâ hiu qua giáo diic tiirng buó'c dLrçYc nâng len. Ca so' 4t chat, thiêt b tru'è'ng hoc
du'cc quan tam dâu tu, ca bàn dáp 1rng các diêu kin dy và h9c 0 tI.rng cap h9c, chat
lu'çrng và hiu qua phô cp duçic duy trI, quyên hpc tp cüa tré em thrçic dam bão, Cong
tác xã hi hóa giáo dc dixçc day mnh'°...
3.4. V cong tác h trq cho tré em có hoàn cãnh dc bit khó khán
Phong trào bão v, chàrn soc tré em nói chung và tré em có hoàn cành dc bit
noi riêng dugc các cap, các ngành và toàn xã hi quan tam h tr bang nhiêu hlnh thc;
hang nàm to chic nhiêu các hot dng ithân dp tháng hành dng vi tré em, dém hi
tràng ram, 1 têt. . . qua do tré em có hoàn cánh dc bit khó khän, tré em nghèo duc
nhân sr h trç', gi(ip dO' tir các to chic, cá nhân". . . Tr các nguôn h trg, gip dO' nay dã
Nam 2017: 2.287 trê; 9 tháng du 11am 2018 là 2.272 tré duDYc cp the, dat t' I 100%. Co 05 tré khim
thInh dã du'ç'c 1p dt may trci thInh do To chic VinaCapital Foundation tài trç 'QuY BTTT tin/i phói hcip thy'c
hiên); 01 tré em bi sirt môi hO' ham ch du'ccphu thut mien phi do TO chü'c Operation Smile, Inc tài tro (QujY
BTTT tin/i pho'i hop thyc hiçn,); 2 tré khuyêt tt (01 pháu thzØt u ina'u dithi mói, 01 tré phdu thuat tqt dInh
ngón); 16 tré em bj tim barn sinh phâu thut vói tong kinh phi ducic ho trn là: 847.000.000d (2017. 13 em, kin/i
phi là 608.000.000dnàni 2018: 3 em, kin/i phi là 239.000.000d,,). PhOi hçp vó.i Chuung trinh vñng Minh Long to
chrc khám cho 30 tré em khuyet tt vn dng trén dja bàn huyn (Qu9 BTTE tin/i phôi hcip vái Bnh vin chin/i
hinh và phyc hi chü'c náng Quy N/ion thy'c hin); ho trçl 02 tré phâu thut, 02 tré thr'c ho tm diing cu chinh
hinh tai Bnh Vin chinh hinh và phic hOi chirc näng Quy Nhon; PhOi h9p vó'i QBTTE tinh ho trç Oltré bj
khuyt tt mt phâu thut tai Bnh vin Mat Thành phô HO ChI Minh.
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Toàn huyn cO 5/5 xã dat tiéu chuân xã phü hçp vO'i tré em và 5/5 xà dat chuân pho cp giáo dc, t'
l tré em di hc mâu giáo tfr 3 — 5 tuôi dat t3' 1 93%, riêng MG 5 tuôi ra lop dat t' I 99,5%; tiêu hoc dat 100%,
THCS dat 97,52%.
Näm 2017 có 03 tré em có hoàn cánh dc bit khó khän du'gc hu'&ng trçl cp tü Chu'ong trInh "Cap là
yêu thu'ong" cOa Trung tam tin tirc VTV24- Dài THVN vó'i sO tiên 29.100.000d, tir thang 01/2017 - 10/2018, cO
30 tré du'ç'c ho tr9 qua (UBND huyn hO trçr cho 23 tré em vái kin/i phI 6.900. 000d; S& LD-TB&XHhô tr' 7 tré
vOl kin/i phi 2.lOO.000c); 150 tré em du'o'c nhân 2 lôc s&altré nhân dot khám sang Icc, chi djnh phâu thut cho
tré em bj khuyêt tat; Tai Dêm hi träng ram nãm 2017, UBND huyn ho tro 22 suât qua tn giá 300.000dlsuât,
SO LD-TB&XH hO tro 8 suât trj giá 300.000dlsuat; SO LD-TB&XH ho tro cho 2 tré em có HCDBKK xã Thanh
An trj giá 1 .000.000d/suat; Di sir hành trinh kêt nOi yeu thuung cüngvOi QBTTE Viêt Narn thäm và tang 75
suât qua cho tré em có HCDBKK xã Thanh An (70 suât 200.000d/suat, 5 suât 700.000d1suât). Näm 2018: có
120 tré em có HCDBKK thr'c hO tro qua nhân dp Tét Mu Tuât 2018 do Hitr thin Comexseo Pháp phOi
hp vó'i Qu' BTTE tinh thrc hin vO'i mic qua 400.000d/suât 'tOng sO tiên hO tr là 48.000.000d,),' SO LDTB&XH hO tro 1.000.000dvà Qu phOng chOng thiên tai và tim kiêm cO'u nan huyn Minh Long h tro
4.500.000d cho 01 em bj chét do tai nan duOi nu'O'c tai thôn Biêu Qua, xa Long Son; TO chi,rc trao 30 suât qua
cho tré em khuyêt tt vO'i kinh phi hO tro 305.000d/suât (t0ng kinh p/il hO trcx: 9.150.000d, do PhOng LDTB&XH phOi hop vó'i Chu'o'ng trInh vimg Minh Long; Thang hành dng vi tré em nãm 2018, UBND huyn h
tr9 30 suât qua vO'i trj gia 300.000d/suât; SO' LD-TB&XH hO trp' 8 suât qua vó'i trj gia 500.000&sut; Ho tr9' cho
01 trë tai ThOn Y8n Ngira, Xa Long Son b tir vong do tai nan thuo'ng tich ('c/ia rut5t bj tOrn than chéni vào ngày
17/7/2018,) 3.000.000d, SO' LD-TB&XH 1.000.0000; 03 hc sinh cO hoàn cânh däc biêt khó khän du'o'c nhn
hoc bong do tO choc Children of Vit Nam tài trg, nhn vào ngay 02/8/20 18 vOi s tin 1.000.000d/sut hc
bong; "Dêm hi trãng ram cap tinh" näm 2018 CO 1000 suât qua banh cho thiu nhi tham d, UBND huyn h
tr9' 20 suât qua cho hc sinh có hoàn cânh dc bit khó khan (500.000d/ sut); SO' LD-TB&XH h trQ' 30 suât
qua cho tré em cO hoàn cành dc bit khó khan (500.000d/suat); Qu BTTE tinh Quáng Ngai phi hop vói các
don vj ho try' 50 chiêc cp và 200 cái bánh trung thu cho tré em; Chu'ang tnmnh "An sinh giáo dic" do Bào Vit
Nhân thç tài tm 10 chiêc xe dap cho h9c sinh cO hoàn cânh dc bit khO khan; SO' LE)-TB&XH hO try'
1.000,000d cho 01 tré bi tO vong do chêt dui tai Xa Long Hip.
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giám bt phn nào khó khän cho các h nghèo,, gia Inh khó khän vuo'n len trong cuc
song, giñp các em hpc sinh yen tam tiêp buóc den tru?Yng,...
em
3.5. Thirc hin quyên vui choi giãi trI và quyên dtrçrc tham gia cüa trë
Nhm to diu kin thun igi nâng cao nàng 1rc cho tré em trong vic thirc hin
quyên tham gia các van dê lien quan dn tre em theo quy djnh cña pháp lut. Trong
nhmg nãm qua thrcic các cap üy, chInh quyên và cáe cap, các ngành quan tam dâu tu
cho môi trung van hoá dê tré phát triên lành mnh nhu: dâu tu xây dçrng Cong viên
cay xanh, Nhà thi dâu the thao, Nhà Thiêu nhi, San bong chuyên, bong dá, diem sinh
hot van hoá... dê trê em có noi vui chcii an toàn. Hang näm, to chrc các hot dng vui
cho'i, già trI lành mnh và ho ich nhân ngày Quôc tê thiêu nhi 1/6, Têt Trung thu, tháng
hành dng vi trê em, ngoài ra, con to chirc sinh hot trong các Câu lac b "Tiêng ngoi
ngü", to chtrc các diên dan, t9a dam nhàm phát triên näng 1irc, phâm chat, k nàng song
cho h9c sinh,...
Hoit dng Doàn, Di trong nhà truO'ng dã ducic t chirc t&, các hot dng giáo
diic truyên thông, sinh hot chü diem, cam trti, vui choi giãi trI qua các trO chai dO vui,
trO choi dan gian,.. dugc các em üng h và tham gia tIch circ...
Các trung Mm non, tiu h9c, trung h9c co s duqc ngành giáo dic du tu mt
sO ding c11 h9c tap, do choi cho tré em; tO chirc các phOng d9c, tü sách ph huynh, tñ
sách lop h9c... các tru0ng dêu có dt Báo Nhi dông, Báo di và duçic nhà tru6ng quy
djnh cho hpc sinh d9c 15 phüt dâu gi? truy bài cüa mt ngày trong tuân, dê t.o diêu
kin cho hpc sinh dpc sách, say me, yêu qu sách.
4. Nguôn hrc du tir cho cOng tác BY, CS, GDTE
Ngân sách huyn b trI cho cong tác quàn l v linh vrc bào v, chàm soc và
giáo diic tré em là 63.460.000d (nàm 2017: 26.480.000d; näm 2018: 36.980.000d).
chàm soc
5. Xây diyng to chfrc b may, Ii ngü can b lam cong tác báo v,
và giáo diic tré em
Td PhOng Lao dng Thuo'ng binh và xã hi huyn, UBNID các xã có 06 can b
lam cong the bào ye, chäm soc và giáo duc tré em, trong do: 5 can b/5 xã (3 can b
bàn chuyên trách, 2 can b chuyên trách VHXH xâ kiêm nhim,), PhOng LDTB&XH
huyn có 01 can b; xây dirng dugc di ngü cong tác viên các thOn vâi 43 ngithi (mOi
thOn 1 ngui), có tinh than trách nhim, nhit tInh trong cong tác bào v, chäm soc và
giáo dijc tré em ô co si. Trong thai gian qua, di ngü can b, cong tác viên duqc tp
huân nghip v1i nâng cao nàng Fçrc cOng tác bão v chäm soc tré em; ye "Quyên tré em —
COng uc Quôc tê ye Quyên tré em — Phông chông xâm hi tré em"; Tp huân ye cOng
tác diêu tra, cap nht dt 1iu tré em trên di.a bàn huyn,...
II. Dôi vri Uy ban nhân xã Long Hip
Xä Long Hip có tng s 1.176 h, 4.3 13 khu, có 252 h nghèo chim tr 1
21,4%, 55 ho can nghèo chiêm 4,7%. Tré em duâi 16 tuôi trén dja bàn xã có 1.030 tré,
trong do: dui 6 tuOi 495 tré; 27 tré em có hoàn cãnh d.c bit khó khän (HCDBKK) (06
em mO cOi, trong do có 02 em dang hi.thng ché d bào trg xâ hi (BTXH) cOn so em cOn
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'ai hu&ng theo ch d h nghêo); 01 tré em b tai nn thrang tIch (TNTT); 250 tré em
thuôc h nghèo; 102 tré em thuc h cn nghèo.

i. Cong tác tuyên truyn, phô bin các Chu'o'ng frInh, d an, k hoach v bão
v, chãm soc và giáo diic tré em
Cong tác bão v, chäm soc và giáo dçic tré em duçc cp üy dâng, chinE quyn xã
quan tam, trong nhQng näm qua xa dâ tp trung lãnh do, chi do vâ triên khai quán
trit dn can b, dãng viên; to chic tuyên truyên den các tang l&p nhân dan ye chü
tnrang, drông lOi cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nba nrnc ye cOng tác
BV,CS,GDTE, qua do dã lam cho can bô, dâng viên và các tang lOp nhan dan nhân thrc
duoc trách nhirn trong BV,CS,GDTE. Hiên nay trên dja ban xã khOng có tré em lang
thang, lao dng nng nh9c trong diêu kin dc hi, nguy hiêm, tré bj bO rai, tré vi pham
pháp lut; 1 suy dinh dixong giám,...
2. Vic ciii th hóa các van ban trin khai thirc hin cong tác bão v,
chàm soc
và giáo dtic tré em
Närn 2017 — 2018, UBND xã dã ban hânh các van ban chi do, trin khai thuc
hiên cOng tác BV,CS,GDTE'2...
3. Kt qua thirc hin cong tác BV,CS,GDTE
3.1. Cong tác bão v tré em
Nàm 2017 — 2018, toàn xã có 137 tré em duic däng k giy khai sinE (näm 2017
có 73 em; nám 2018 co 64 em), tré dang k dung han dat 100%. Tré em nghèo, có hoàn
canE kho khän duoc cap üy, chInh quyên dja phu'cTng và các to chirc, cá nhân quan tam.
Näm 2017 — 2018 dã gii thiu 02 cháu khuyêt tt vn dng di diêu trj tai Dà Nàng và
nhn di.rp'c sr ho trçi tü Chuo'ng trInh "Cap lá yêu thuung" cho 1 cháu vó'i so tiên
5.600.000d. Bong thO'i nhân các ngày Quôc tê thiêu nhi 1/6, Tét trung thu, xã dä tang 06
xuât qua cho tré em có hoàn cãnh kho khän, mô cOi cha, me,.. Vi so tiên 1 .200.000d.
3.2. Cong tác chãm soc trê em
Dam báo thirc hin vic mua BHYT cho tré em drni 6 tuM, dn nay dã cp the
cho 70 thé/70 tré, dat t 1 100%; tré em duac chäm sóc, chäm Jo sirc khOe. Trong 2
näm qua, nhiêu boat dng chàm soc tré em dxac trin khai niur: to chuc khám sang 1pc
tim barn sinh cho tré; diu'a tré di vá sñc môi, h ham êch; 100% tré duçc tiêm chüng
min dch day dü; dc bit t l tré bj suy dinh duOTlg giâm hang näm.
3.3. COng tác giáo diic tré em
Cong tác giáo dc tré duc quan tam chi dao trin khai thirc hin cuc 4n dng
"Xây drng tnrng h9c than thin, h9c sinh tIch crc" gànviêc thirc hin cuc vn dng
"HQc tp và lam theo tit tithg, dao dtc, phong cách Ho ChI Minh ".
Chat krçrng giáo
duc duo'c nâng cao. H9c sinh den tnrO'ng, dat t J:
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Quyt djnh s 45/QD-UBND ngày 0 1 /6
/2017 v vic thành Ip Ban Diu hOnh FI thng bào v,
chãm soc trê em trOn dja bàn xã Long Hip; KO hoch so
23/KH-UBND ngày 26/9/20 17 vO tO chic hot dng
TOt trung thu nãm 2017 cOa xã Long Hip; Kê hoach so
2OIKH-UBND ngày 14/3/2017 to ch'c các hot dng
ngày khuyOt tt Viêt Nam narn 2017 tai UBND xã Long Hip; KO hoch s 32aJ'KH-UBND ngày 12/9/20 18 to
chiic boat dng TOt trung thu närn 2018 cOa xã Long Hip.

6

- Mâm non: nàm 2017 có 186 cháu, dt 100%; näm 2018 có 178 cháu, dt 100%.
- Tiêu hoc: nàm 2017 có 384 cháu, dt 100%; nàm 2018 có 408 cháu, dt 100%.
- Trung h9c cci s: 2017 có 190 cháu, dt 100%; näm 2018 có 172 cháu, dt
98,8% , có 2 cháu bô h9c (Thôn Diic Ai).
Kêt qua thrc hin chInh sách h trg hgc phi, min giãm h9c phi cho trê em thuc
dôi tu9llg chInh sách, h nghèo. Nàm 2017, 2018 có 180 h9c sinh, dt 100%, vii so tiên
ho trg, mien giàm là: 87.000.000d theo Ngh dnh 85 và Nghj djnh 116 cüa Chinh phi.
em
3.4. Thic hin quyên vui choi giãi trI và quyên dirçc tham gia cüa tré
Tré em trên da bàn xã du duçc tic hin quyn vui choi, giài trI do xä, huyn
và các trung tO chrc nhân các ngày l, têt,...
4. Nguôn ityc dâu tu' cho cong tác BV,CS,GDTE
Trong nm 2018 duc six quan tam cüa qu cp dà h trg kinh phi cho cong tác
viên bào v, chäm soc và giáo dic tré em & thôn theo Quyêt dnh 66/2016/QD —UBND
cña UBND tinh. HO trçl cho cong tác viên (CTV) 7 thôn tong sO tiên 12.600.000d (nàm
2017 là 4.200.000d; nám 2018 là 8.400.000d).
Ngân sách x phân b cho cOng tác quàn l bäo v, chãm soc và giáo diic trê em
là: 6.000.000d/nàm.
cong tác BV,CS,GDTE
5. Xy dng ti chfrc b may, di ngü can b lam
Hin xã b trI 1 can bO hçp dng Dài truyên thanh, kiêm nhim LDTB phii trách
lTnh virc cOng tác bào v, chàm soc và giáo dic tré em cüa x. 0 thôn có 7 cong tác
viên bào v, chäm soc và giáo diic trê em, có trInh d tr 1p 9 tr& len, nhit tInh trong
cOng vic.
C. TON TI, HN CHE vA NGUYEN NHAN
I. Di vó'i Phông Lao dng - Thirong binh và Xã h)i huyn
1. Ton ti, hn chê
- COng tác tuyên truyên ye Cong uc quôc tê ye quyên tré em, Lut tré em, các
chñ truGng dung lOi cüa Dâng, chInh sách pháp lust cüa Nhà ni.thc ye cong tác
BV,CS,GDTE cèn hn chê, chua thithng xuyên, ni dung tuyên truyên cOn chung
chung.
- COng tác tham muu UBND huyn thrc hin quàn 1 nhà nithc v trê em Co mt
cOn hn chê. Tré em có hoàn cành dc biêt, tré em có nguy co d bt ton thuang cOn khó
khàn trong tiêp cn các dch vt xà hi.
- Cong tác quàn l và theo döi các nhóm di tugng tré em có hoàn cành dc bit
(HCDB), tré em có nguy co rcii vào hoàn cành dc bit (HCDB) chua cht chë; cong tác
phát hin sim, can thip và trg giñp các tru?ing hcp tré em cO hoàn cành dc bit
(HCDB) tuy có phát hien, can thiep và trg giüp nhung chua ki.p th?i.
2. Nguyen nhân clia ton ti, hn chê
- Di ngü can b lam cong tác tré em các cp hot dng kiêm nhim. Di ngfl
cong tác vien ti các thOn môi duqc thành 1p chua cO nhiêu kiên thc, kinh nghim ye
cOng tác BV,CS và GDTB.
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- Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat vic thirc hin chü trilcmg, chInh sách,
pháp 1ut cfia Dâng và Nhâ nuóc ye cong tác BV,CS,GDTE chua thumg xuyên.
- Ngun kinh phi tir ngân sách dành cho cOng tác bâo v, chäm soc và giáo diic
tré em con han ché.
II. Di vó'i UBND xä Long Hip
1. TOn ti, han chê
- Viêc t chirc triên khai thrc hin cOng tác báo v, chAm soc và giáo ditc tré em;
tuyên truyn ye Cong uc quôc té ye quyên tré em, Luât tré em, các chü trucrng, chInh
sách cüa Dãng, Nba nuó'c ye cOng tác BVCS và GDTE chua ththng xuyén, kip thO'i,
ni dung tuyên truyên con hInh thüc, chua dii vào chiêu sau. Nàm 2017, 2018 không ban
hành van bàn triên khai thirc hin nhim v1i cOng tác tré em theo s1r chi diao cüa UBND
huyn; mt so van bàn ye cOng tác bào v, chàm soc và giáo diic tré em chua duac
UBND xã c the hóa phfi hçp vO'i tInh hInh da phumg.
- Cong tác quãn 1 và theo döi các nhórn di tucYng tré em có hoàn cânh dc biêt
(HCDB), tré em có nguy Co roi vào hoàn cânh dc bit (HCDB) chua chat ch; cOng tác
phát hin sO'm, can thip và tr? giüp các trl.rmg hcip tré em có hoàn cânh dàc bit
(HCDB) con hn chê, chua kjp thOi. TInE trng tao hôn, hoc sinh bó h9c di lam an xa,
tré bj tai nn thuo'ng tich van con xây ra.
- Cong tác phi hcp giüa các ngành & xa, thOn chiia chat ch, chua thuO'ng xuyên
& dja bàn khu dan cu trong vic truyên thông, giáo diic pháp 1ut ye bào v, chàm soc
và giáo diic tré em.
- Các dim vui choi, giái tn dành cho tré em và các hInh thirc vui choi, giài tn
phii hcTp vó'i tré em chua duçc dâu tLr. Nguôn 1rc dâu tu cho cong tác bào v, chàm soc
tré em cht.ra dáp ing duçic yêu câu.
- K nang v BV,CS,GDTE cüa mt b phn gia dInh chua cao; nEn thiirc chua
day dü ye vai trO trách nEim, vj trI tam quan tr9ng cüa cOng tác BVCS và GDTE.
2. Nguyen nhân cila nhfrng tn ti, hin ch
- UBND xa, mt s ban ngành, doàn th chua quan tam ding mirc dn cOng tác
bão v, chàm soc và giáo dic tré em & dja phuo'ng.
- Sir pMi hop gita gia dInh, nhà trung, các doàn th và xã hi con thMu chat
ché; cOng tác tuyên truyên, yân dng chua di yào chiêu sâu.
- Can b lam cong tác bâo ye, chàm soc yà giáo dic tré em xã hot dng kiêm
nhim, dan den tham muu tO chic triên khai, thrc hin ket qua chua cao. Di ngü cong
tác yjén tai càc thOn trInh d, näng 1irc con han chê.
- NguOn kinh phi tr ngân sách danE cho cOng tac quãn l bào ye, chäm soc yà
giáo dc tré em cOn hn ch.
- Mt sO gia dInh chua nEn thüc day dü trách nhim trong viêc báo ye, chäm soc
yâ giáo duc tré em; chua quan tam ding mirc dn dAu tu, giáo dic con ire.
D. MEN NGH!, BE XUAT
I. Bôi vó'i UBND huyn
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1. Tang cuè'ng chi do các ngành lien quan, UBND các xä triên khai thirc hin có
hiu qua nhirn vi cong tác BV,CS, GDTE trên da bàn huyn; thumg xuyên kiêm tra
vic thrc hin chü trung, chinh sách, pháp 1ut cüa Dàng và Nba mthc ye cOng tác
BV,CS,GDTE. Dua nhim vii BV,CS, GDTE vào kê hoch phát triên kinh tê - xã hi
hng nàm và tü'ng giai don dê triên khai thrc hin.
2. Chi do Phông LD-TB&XH huyn, UBND các xà chü dng phi hçp vi các
ban, ngành, Mt trn và các hi doàn the tuyên truyên, vn dng nhân dan chap hành tot
các chü trucmg, duing lôi cüa Dàng, chInh sách, pháp lust cüa Nba nuó'c cOng tác
BV,CS, GDTE, dc bit Lut tré em.
3. Cing c& kin toàn di ngü cong tác viên lam cong tác tré em; Ban diu hành
h thông bào v, chäm soc và giáo dye trê em các cap.
4. Quan tam du tu noi vui thai giài trI cho trê em và kinh phi hot dng cho
Cong tác quàn l linh vrc BV,CS, GDTE. Chi do vic sir dyng, khai thác Co hiu qua
các diem vui chai, giâi trI cho thiêu nhi (Nba thi dâu the thao, Nba thiêu nhi, ...)
II. Dôi vó'i Phông LD-TB&XH huyn
Trong thai gian dn, phông LD-TB&XH tp trung khc phcic nhUng thn ti, hn
chê nêu trên; dông th?yi thirc hin mt sO ni dung sau:
1. Tham mini UBND huyn t chirc triên khai thirc hin cong tác bào v, chàm
soc và giáo diic tré em; tuyên truyên các chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp lut
càu Nhà nuóc ye BV,CS, GDTE trên dja bàn huyn. Hang nàm tham mi.ru IJBNID chi
do thirc hin nghiêm Quyêt djnh 34/2014/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa Thu tuó'ng
Chinh phü ye ban hành quy dinh tiêu chuân xã, phung, th trail phü h'p vi tré em.
2. Tham mini thyc hin t& cong tác quân l nhà nuc d& vi cong tác BV,CS,
GDTE. Tang cuè'ng phôi hgp vd các ban, ngành, Mt trn To quôc và các doàn the
huyn tuyên truyên yà kp thi ngàn ngra nhüng hành yj yj phm pháp 1ut, thirc hin
chInh sách dOi vi tré em.
3. Tham mini 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, chäm soc tré em các cap; tO chác bOi
duô'ng, tp huân cho can b, cong tác viên lam cong tác trê em,...
4. T chirc kim tra viec thrc hin chuang trInh, k hoch y cong tác bào v,
chain soc yà giáo due trê em & các dan yj, dja phuo'ng.
5. Tip tic tuyên truyn, hithng dn các xã, các gia dInh trong phông chông tai
nn thucmg tIch tré em, nhât là tai nn duôi nuâc, bto 11rc tré em; cách nuôi con nbàm
han che tré t1r yong yà giàm tré b suy dinh duö'ng,..
III. Dôi v&i UBND xã Long Hip
Trong thñ gian dn, UBND xà Long Hip tp trung các giài phàp khc ph\lc
nhüng ton ti, hn chê nêu tren; dông thôi thirc hin mt sO nOi dung sau:
1. Tham mini cp üy dàng ci th hóa chi thj, nghj quy& cUa Bang v cong tao
BV,CS, GDTE phü hgp vi tInh hInh cüa dj.a phuang. Hang nàm xây dirng kê hoch
thyc hin cong the tré em ngay tr dâu nàrn trien khai den các ban ngành, b phn lien
quan; phan cOng nhim yu ci the. Truâc hêt, rà soát yà sthn cu the hóa các van bàn cüa
UBND huyn ye cong tác BV,CS, GDTE.
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2. Tang cung tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cüa can bô, dâng viên và các
tng lop nhân dan ye chii tnrmg, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nlhà nithc ye cong
tác BV,CS, GDTE.
3. Hang nãm xây dirng lông ghép vic thirc hin cong tác BV,CS, GDTE vói k
hoach phát triên kinh tê - xã hi. Dâu tu ngân sách, nhân lirc dê thirc hin các muc tiêu
chuung trInh, kê hoach cho các hoat dng BV,CS, GDTE trên dia bàn xã.
4. Thirc hin các bin pháp bâo v, quàn l tré em, chü dng phát hin srm, xir 1
nghiêm các dôi tuc1ng vi phm quyên tré em; vn dng nhan dan tIch crc tham gia thc
hiên các quy djrih ye BV,CS, GDTE trên dia bàn. Xây drng kê hoach thuc hiên cac noi
dung, tiêu chI dê duy trI dit tiêu chi xã dat tiêu chuân xã phü hçp vri tré em.
5. Cfrng cô, kin toàn di ngü cong tác viên lam cOng tác tré em & xa, thôn, Ban
diu hành H thông báo v, chärn soc và giáo dic tré em cap xã dam bâo sO luçmg, hoat
dng chat luçrng.
Trên day là báo cáo kt qua giám sat vic thi'c hin cOng tác quán 1 bão v,
chäm soc và giáo dic tré em trên dja bàn huyn tü nãm 2017- 2018 cüa Doàn giám sat
Ban Kinh tê xa hi. Dê nghi PhOng LD-TB&XH huyên; UBND xã Long Hiêp khc
phic nlittng ton tai, han ché nêu trén và báo cáo (bang vAn bàn) kêt qua cho Ban Kinh t
- XA hi truó'c ngày 3 1/5/2019./.
Noi n/ian.
- TT HDND huyn (b/c);
- UBND huyn;
- Ban KT-XH;
- Thânh viên DGS;
- PhOng LD-TB&XH huyn;
- UBND x Long Hip;
-Li.ruVT.

DOAN GIAM SA
NG BOA

'am Trçng Bip
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