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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của 

Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” 

 

Thực hiện Công văn số 270/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 28/02/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Báo cáo 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính 

trị. UBND thành phố báo cáo cụ thể như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của 

tỉnh Lạng Sơn, có diện tích tự nhiên 78,11 km2, được chia thành 8 đơn vị hành 

chính gồm 5 phường và 3 xã với 87 khối, thôn. Thành phố nằm trên trục đường 

quốc lộ 1A, đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, đường quốc lộ 

4B, cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc 18 km. Dân số thành phố trên 105 

nghìn người với trên 25.000 hộ gia đình, trong đó có 28.045 trẻ em, chiếm trên 

27,23% tổng dân số thành phố (trẻ em dưới 6 tuổi 9.751 trẻ, trẻ em từ 6 tuổi đến 

dưới 16 tuổi 18.294 trẻ).  

 Trong những năm gần đây, thành phố đã đạt được những thành tựu trong 

phát triển kinh tế, xã hội, thu nhập bình quân tính theo đầu người tăng, chất 

lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Mọi chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được triển khai tuyên truyền 

sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, phường, xã và toàn xã hội ngày được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết 

bị vui chơi giải trí ngày càng được cải thiện; đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về chuyên môn, kỹ năng công 

tác. Trẻ em ngày càng có cơ hội để thực hiện các quyền và bổn phận của mình. 

 II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-

CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em trong tình hình mới (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 20); Kế hoạch số 50-

KH/TU ngày 8/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 108-KH/TU 

ngày 04/9/2013 của Thành ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.  
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UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển 

khai thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn, trong 

đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, các chương trình của Trung ương, của Tỉnh về công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và về chính sách trợ giúp, chăm 

sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng như: Quyết định số 1555/QĐ-TTg 

ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành 

động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 570/QĐ-TTg 

ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động 

quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020; Quyết 

định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị 

nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật 

nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2013 - 2020; Quyết định 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 

2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương 

trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội với các đối tượng bảo 

trợ xã hội; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các 

vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016 -  2020; Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 

07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 -  2020; Kết luận số 211-

KL/TU, ngày 23/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công 

tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; … 

(Có biểu tổng hợp hệ thống văn bản triển khai kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  

Trẻ em có vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội, sự phát triển của 

trẻ em có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà các 

cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã đã luôn quan tâm 

đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện tốt những chủ trương, chính 

sách nhằm thúc đẩy công tác này. 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, UBND các 

phường, xã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm 

trạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và 

được bảo đảm các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn lành 

mạnh, nhất là dành được sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được hoà nhập và phát triển. 

Hàng năm UBND thành phố Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch bảo vệ 

chăm sóc và giáo dục trẻ em, triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em 

thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, và nhân dân về 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều 

được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục một cách tốt nhất, từng bước nâng cao chất 

lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa 

các nhóm trẻ và trẻ em giữa các vùng nông thôn, thành thị thông qua việc mở rộng 

và nâng cao chất lượng dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ 

hệ thống bảo vệ trẻ em và các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. 

 - Công tác kiểm tra, giám sát: UBND thành phố đã triển khai các Kế 

hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa 

bàn thành phố, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ 

trẻ em; giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc theo ngành, 

theo lĩnh vực việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên 

cạnh đó đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực 

hiện kiểm tra công tác Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các phường, 

xã, trong đó có lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật với trẻ em. Các ý kiến kiến nghị, phản ánh về bảo vệ trẻ em được 

UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời nhằm 

bảo đảm an toàn cho trẻ em và bảo đảm các quyền của trẻ em. Công tác kiểm 

tra, giám sát được các ban, ngành, các hội đoàn thể tổ chức thực hiện thường 

xuyên, sâu sát theo từng nội dung chương trình, kế hoạch… Thường xuyên nắm 

bắt thông tin báo cáo với các ngành cấp trên để có sự chỉ đạo, định hướng, kịp 

thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em; kịp thời phát hiện, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em. 

2.2.  Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động 

Trong những năm qua, UBND thành phố và các phường, xã trên địa bàn 

luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 20, nhằm 

nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, vận động toàn xã hội cùng thực 

hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên các cấp phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động; 

nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, trên trang 

thông tin điện tử của thành phố… góp phần tạo được niềm tin và sự hưởng ứng 

tích cực của các tầng lớp nhân dân về vấn đề chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 
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em. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em 

tới các cơ quan, đơn vị, phường, xã, khối thôn, trường học và nhân dân trên địa 

bàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đã thực hiện tuyên truyền, truyền 

thông lồng ghép được trên 2.028 cuộc, với trên 102 nghìn lượt người tham dự, 

cấp phát được 23.580 tờ rơi và quyển tài liệu, cung cấp pa nô, áp phích tuyên 

truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh thành phố được trên 800 tin bài. Nôi dung tuyên truyền về các văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh: Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 

2012-2020; Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết 

định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; 

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 

tướng chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em;  Dự án 2 Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu 

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 565/QĐ-

TTg); Kết luận số 211-KL/TU về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020, Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, các văn bản 

liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tổng đài điện thoại quốc gia 

bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111);  quyền, bổn phận của trẻ em; việc đảm bảo 

thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ 

sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; truyền 

thông về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các 

cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em. 

Hàng năm trong dịp Tháng hành động vì trẻ em, các cơ quan, đơn vị đã 

triển khai thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và các nội dung đề ra trong Kế hoạch 

theo chủ đề từng năm, với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, có 

trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn 

vị. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Qua 

các cuộc sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh các phường, xã được 1.438 buổi; các buổi sinh hoạt ở các khối, thôn nhằm 

tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nâng cao nhận thức và chuyển đổi 

hành vi thực hiện các quyền của trẻ em được trên 1.239 buổi với trên 123.289 

lượt người tham dự, phát 89.000 tờ rơi tuyên truyền Luật trẻ em, phòng chống 

tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em…  

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh 

mẽ và sâu sắc về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính 

quyền đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời cũng 

trang bị cho trẻ em và người nuôi dưỡng trẻ những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ 
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bản thân trẻ, phòng tránh được các tác hại tiêu cực, thực hiện và bảo vệ các 

quyền của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kịp thời can 

thiệp, phòng ngừa đối với trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, tạo điều kiện cho trẻ em 

được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất và 

tinh thần. 

 2.3. Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em 

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật, tư vấn các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em, trợ giúp pháp lý đối với trẻ em. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác trẻ em. 

2.4.  Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em 

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị và các Chương trình, 

đề án, kế hoạch của cấp trên, hàng năm UBND thành phố đã ban hành các Kế 

hoạch và văn bản văn bản liên quan về thực hiện công tác bảo về, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em (Có biểu tổng hợp các văn bản đã triển khai kèm theo). Qua đó, 

các phòng ban, các cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân các phường, xã đã 

chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kết quả việc xây dựng và 

thực hiện  một số chương trình, kế hoạch về trẻ em trong giai đoạn như sau: 

- Về thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai 

đoạn 2012-2020: UBND thành phố Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch bảo vệ 

chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn và từng năm nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, và nhân dân về công tác bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục một cách tốt nhất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống 

của trẻ em và giảm thiểu bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ và trẻ 

em giữa các vùng nông thôn, thành thị thông qua việc mở rộng và nâng cao chất 

lượng dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống bảo vệ 

trẻ em và các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày 

càng tốt hơn các quyền của trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội 

phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến độ và có hiệu quả, như: 

 - Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi có chiều hướng 

giảm dần: năm 2012 đạt tỷ lệ 15,75% đến năm 2021 chỉ còn 11,87%. 

 - Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi có chiều hướng 

giảm dần: Năm 2012 đạt tỷ lệ 10,43%, đến năm 2021 chỉ còn 7,5%. 

 - Hoàn thành 100% mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi. Đạt tỷ lệ 100% trẻ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và 100% ở bậc trung 

học cơ sở. 

 - 08/08  xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn. 
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 - Hàng năm tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp được tăng dần, 

đến nay đạt 75%. 

 - 100% xã, phường duy trì đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 

- 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt đều được trợ giúp bằng nhiều hình thức như: Được hưởng trợ cấp thường 

xuyên; được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà; được trợ dưỡng, ... 

Về công tác phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em: UBND 

thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhằm 

nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống TNTT trẻ em như: 

phòng, tránh tai nạn giao thông; phòng chống đuối nước, xây dựng mô hình 

“Ngôi nhà An toàn phòng, chống TNTT trẻ em”, “Trường học an toàn”, xây 

dựng cộng đồng an toàn. 

- Về thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS (theo Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ): Năm 2012, thành phố có 20 trẻ em bị nhiễm HIV, hiện nay toàn 

thành phố có 08 trẻ em nhiễm HIV, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong 

diện quản lý đều được chăm sóc sức khỏe, được cung cấp dịch vụ về y tế, tư 

vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, tinh thần, được chăm sóc thay thế 

và các em đều được đến trường học tập, hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. 

- Về thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim 

bẩm sinh (theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ): Hàng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em 

bị bệnh tim bẩm sinh để đăng ký khám sàng lọc. Kết quả sau khi khám sang lọc 

đã lựa chọn, lập hồ sơ đưa 03 trẻ em trên địa bàn thành phố đi phẫu thuật tim. 

2.5. Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, việc 

bảo đảm quyền trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, nhất là trước những tác 

động của đại dịch Covid-19 

Nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được thực hiện Quyền tham gia của mình, 

được phát biểu, trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục, được chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các Lãnh 

đạo, các cơ quan và tổ chức có liên quan. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. UBND thành phố đã phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Lạng Sơn (năm 2019), tại 

diễn đàn các em đã được trình bày ý kiến, kiến nghị mà các em quan tâm và đại 

biểu đại diện cho cơ quan, đơn vị liên quan trả lời ý kiến, kiến nghị của trẻ em. 

Trong thời gian qua, trước những tác động và diễn biến phức tạp của đại 

dịch Covid-19, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo tăng cường bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19: chỉ đạo các phường, xã thường xuyên  thông  

tin,  báo  cáo  tình  hình  trẻ em  bị ảnh hưởng  bởi Covid-19; kịp thời báo cáo 
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khi phát sinh rủi ro, tai nạn, thương tích đối với trẻ em trên địa bàn, chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất biện pháp trợ giúp, hỗ trợ kịp thời.  

Theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ em. 

Thực hiện kịp thời chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người lao động  

tạm  hoãn  hợp đồng lao động,  nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng  

việc, lao động  chấm  dứt  hợp đồng lao động đang mang thai hoặc  nuôi con nhỏ 

dưới 06 tuổi được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021  của  

Chính  phủ và  Quyết định  số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó đã thực 

hiện hỗ trợ đối với: 

- 203 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương với số kinh phí là 574,345 triệu đồng (trong đó có hỗ trợ 15 

người lao động đang mang thai, 116 trẻ em dưới 06 tuổi là con của người lao 

động, mức hỗ trợ: 1.000.000đồng/01 trẻ em). 

- 27 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc với số 

kinh phí là 33 triệu đồng (trong đó có hỗ trợ thêm đối với 01 người lao động 

đang mang thai và 05 người lao động đang nuôi 05 con đẻ dưới 06 tuổi, mức hỗ 

trợ: 1.000.000đồng/01 trẻ em). 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng điều trị do nhiễm Covid-19 

(F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quy định tại Điều 25 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: đã tiến hành thẩm định hồ sơ 05 đợt: với tổng 

2.653 lượt trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, cách ly, với kinh phí 

1.808.400.000 đồng; Đối tượng F0, F1 là trẻ em và người khuyết tật được hưởng 

thêm 1.000.000 đồng/trẻ em: 1.030 lượt trường hợp với kinh phí: 1.030.000.000 

đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, F1, trẻ em và người khuyết tật đã kết 

thúc điều trị, cách ly là: 2.838.400.000 đồng/3.683 lượt đối tượng. 

2.6.  Việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác trẻ em 

Quan tâm bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em 

ngày càng có hiệu quả. Trong giai đoạn qua, UBND thành phố đã dành ngân sách 

với số kinh phí là 270 triệu để tổ chức triển khai các hoạt động về công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em (mỗi năm từ 15 - 40 triệu), ngoài ra UBND thành phố 

còn kêu gọi xã hội hóa, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố để có nguồn lực hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Từ năm 2012 đến năm 2021, Quỹ 

Bảo trợ trẻ em thành phố đã vận động được hơn 265 triệu đồng; từ nguồn quỹ đã 

thực hiện thăm, tặng quà, hỗ trợ trẻ em trong những dịp như: Tết Nguyên đán, Tết 

thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, tổ chức Diễn đàn trẻ em, 

hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tim... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt kịp thời động viên, 

khích lệ để các em tự tin vượt qua mặc cảm, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống. 

2.7.  Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội, nhà trường, gia đình và cộng đồng 
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Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã và đang được các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, các phòng ban, đoàn thể thành phố đặc biệt quan tâm, coi 

đây là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển con người và chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội. UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố và các 

phường, xã đã tham gia tích cực trong hoạt động tuyên truyền giáo dục Luật Bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Luôn tăng cường vận động, giáo dục đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tham gia tích cực công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phát 

động phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, xây dựng môi 

trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có 

cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. 

Từ đó, nhiều gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào 

việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nhiều hội viên phụ nữ, đoàn viên 

thanh niên tham gia tích cực vào việc giáo dục trẻ em cá biệt tại cộng đồng, làm 

tuyên truyền viên, cộng tác viên cho một số chương trình về bảo vệ trẻ em; qua 

đó phòng ngừa sự thiệt thòi có thể xảy ra đối với trẻ em, ngăn chặn các nguy cơ 

trẻ em bỏ nhà hoặc sa vào các tệ nạn xã hội.  

Các đơn vị trường học đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức 

phong phú như tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp hội đồng, các 

cuộc họp phụ huynh, tọa đàm, diễn đàn, các tiết sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu 

tuần, truyền thông trên bản tin măng non, phát tờ rơi, áp phích, băng rôn có nội 

dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với tâm lý trẻ em. 1648 panô, áp-

phích tuyên truyền được lắp đặt; tổ chức nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, sinh 

hoạt câu lạc bộ được 1546 buổi với hơn 160.892 lượt người tham gia. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự phối hợp của Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị 

đã từng bước tạo sự chuyển biến của cộng đồng, xã hội về trách nhiệm đối với 

việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến độ và có hiệu quả. Công 

tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được cải thiện, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt được hỗ trợ, trợ giúp cả về vật chất và tinh thần, thông qua nhiều kênh, 

nhiều tổ chức, được đảm bảo các quyền học tập, tham gia các hoạt động vui chơi 

giải trí lành mạnh. 

 3.2. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Nguồn lực giành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn chưa nhiều, 

chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em còn 

ít. Kinh phí để triển khai xây dựng các mô hình, Diễn đàn và các hoạt động khác 

thu hút trẻ em tham gia còn hạn chế.  
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 - Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thành phố và cấp 

xã chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi nên có ảnh hưởng không 

nhỏ đến chất lượng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tại khối, thôn, chủ 

yếu các trưởng, phó khối thôn làm công tác trẻ em nên việc nắm bắt thông tin, tư 

vấn cho trẻ em và gia đình các em... chưa được thường xuyên và kịp thời. 

- Vẫn còn trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em chậm so với thời gian 

quy định. 

- Nhận thức của một số gia đình và cá nhân về vấn đề bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em chưa đầy đủ; nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm sát sao đến 

con em nên chưa kịp thời điều chỉnh những hành vi đúng sai của trẻ em, dẫn tới 

nhiều em có những suy nghĩ, hành vi lệch lạc, không phù hợp với lứa tuổi; tình 

trạng ly hôn trong các cặp vợ chồng trẻ ngày càng tăng, dẫn tới phát sinh các 

vấn đề xã hội, nguy cơ hành vi ngược đãi, bạo lực, bỏ mặc trẻ em.  

- Đời sống vật chất, tinh thần của một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn 

còn gặp khó khăn. Nhiều em còn bị tác động bởi phim ảnh, sa đà vào chơi game, 

đồ chơi mang tính bạo lực... có hại cho sự phát triển đạo đức, hình thành nhân 

cách của các em. 

4. Bài học kinh nghiệm 

 4.1. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cần phải được các cấp 

ủy đảng, chính quyền quan tâm tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cộng đồng để 

mọi người thấy được tầm quan trọng trong việc chung tay chăm sóc, giáo dục và 

bảo vệ trẻ em. 

 4.2. Hàng năm xây dựng và tổ chức có hiệu quả các chương trình về chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Bố trí nguồn ngân sách phù hợp, ưu tiên kinh phí 

đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình cho trẻ em. 

 4.3. Cần tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong 

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó gia đình có trách nhiệm 

nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhà trường giáo dục hình thành nhân 

cách, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ; xã hội chung tay bảo vệ trẻ. 

 4.4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, 

chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Bối cảnh tình hình địa phương, đơn vị trong đó khái quát tình hình 

và những khó khăn, thách thức đối với công tác trẻ em trong thời gian tới 

 Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến 

về nhận thức về trách nhiệm đối với việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, 

qua đó huy động sự ủng hộ của cộng đồng, xã hội và sự vào cuộc của tất cả các 

ngành, các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Tính đến cuối năm 

2021, trên địa bàn thành phố có 28.045 trẻ em chiếm 27,23% dân số; trong đó, 

có 178 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 209 trẻ em có nguy cơ rơi vào 

hoàn cảnh đặc biệt. 

 Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

chịu ảnh hưởng tác động của hội nhập, toàn cầu hóa, mặt trái của nền kinh tế thị 

trường… dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong gia đình và xã hội, 

những vấn đề này có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, tâm lý, hoạt động của trẻ 

em, còn có trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em nhiễm, ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị ảnh 

hưởng gia đình bố mẹ ly hôn…). Bên cạnh đó một bộ phận hộ gia đình nghèo, 

việc làm, thu nhập không ổn định, chất lượng cuộc sống không đảm bảo. Những 

vấn để trên đã tác động không nhỏ đến kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. Do đó, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em không chỉ cần sự vào 

cuộc của các ban, ngành, đoàn thể mà cần sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã 

hội, đặc biệt là của các tấm lòng hảo tâm.  

Mặc khác, do đặc thù địa bàn nằm ở trung tâm của tỉnh, mối quan hệ giao 

lưu, phát triển kinh tế - xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh 

nhiều vấn đề xã hội tiêu cực như sự phân hoá giàu nghèo, sự phân tầng xã hội, 

mặt khác, nền văn hóa mở kéo theo sự du nhập văn hóa phương Tây, bên cạnh 

những nét đẹp có không ít những vấn đề không phù hợp với bản sắc dân tộc đã 

phần nào ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức, lối sống của một bộ phận thế hệ 

trẻ, làm cho trẻ em có nhiều nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đây là nỗi lo 

của gia đình và xã hội. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, 

chỉ tiêu về công tác trẻ em trong giai đoạn tới 

Thực hiện tốt Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội; phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan đoàn thể góp 

phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em 

phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; tăng cường sự phối hợp giữa các 

cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em, tuyên truyền các tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân và trẻ em tham 

gia thực hiện các quyền của trẻ em, chung tay giải quyết các vấn đề về trẻ em 

của địa phương.  

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em 

thành phố và các phường, xã. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm, cả cộng đồng cùng chăm lo sự nghiệp chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em, nhất là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

trong các gia đình nghèo. 
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Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động 

chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, nhân Ngày Quốc tế 

thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán...tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi 

để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục.  

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm 

công tác trẻ em. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về 

trẻ em vào các chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2021-2025.  

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương.  

Thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với cấp trên và các cơ quan có 

liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ em bị xâm hại, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi 

xâm hại trẻ em.  

3. Kiến nghị, đề xuất khác 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí bổ sung thêm các 

trang thiết bị, dụng cụ thể thao, quy hoạch thêm địa điểm để xây dựng khu vui 

chơi, giải trí trên địa bàn thành phố, đáp ứng được nhu cầu vui chơi cho trẻ em. 

- Đề nghị có những chính sách hỗ trợ hợp lý hơn đối với cộng tác viên 

làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn về tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em trong tình hình mới./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TB&XH (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ, Hội 

LHPN, Thành đoàn; Phòng LĐ-TB&XH, Y tế, 

Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào 

tạo, Công an TP; 

- Ban KTXH HĐND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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