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BÁO CÁO
Kết quả triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh Giang về việc triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Vạn Phúc báo cáo kết quả triển khai thực hiện "Tháng 
hành động vì trẻ em" như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai
- UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 24a/KH-UBND ngày 28/5/2022 triển 

khai các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
- UBND xã ra quyết định thành lập nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã do 

Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên nhóm gồm: Công chức văn hóa 
xã hội phụ trách công tác LĐTB&XH, Trưởng trạm y tế xã, Trưởng Công an xã, 
Công chức Tư pháp xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, Bí thư Đoàn TN xã, Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ xã, Hiệu trưởng các nhà trường và Trưởng thôn của 4 thôn, khu dân cư.

- UBND xã có Ban chăm sóc bảo vệ trẻ em và người làm công tác chăm sóc, 
bảo vệ trẻ em, có cán bộ phụ trách công tác trẻ em là cán bộ VH-XH phụ trách 
LĐTB&XH và cán bộ trạm y tế xã làm công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ 
bà mẹ và trẻ em. UBND xã bố trí 03 người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã là Chủ 
tịch Hội phụ nữ xã, Bí thư Đoàn thanh niên và Trạm trưởng trạm y tế xã. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM
1. Phát động tháng hành động vì trẻ em
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trong việc thực hiện Luật trẻ 
em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ 
em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- UBND xã chỉ đạo bộ phận Tư pháp kết hợp với công chức văn hóa- xã hội,  
trưởng Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh xã về 
quyền và bổn phận của trẻ em, về chăm sóc và bảo vệ trẻ em để vận động nhân dân 
thực hiện luật trẻ em trên địa bàn xã đạt hiệu quả.

- Viết bài tuyên tuyền phát trên đài truyền thanh của xã về phòng tránh tai nạn 
thương tích, tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè 2022.

2. Nội dung hoạt động 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội như: Đẩy mạnh công tác 
truyền thông trong Tháng hành động; Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm 



tuyên truyền cho trẻ em và gia đình về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong 
thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; ngăn ngừa giảm thiểu tai 
nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp 
khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn 
giao thông cho trẻ em; Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn tài 
chính để xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; thăm hỏi tặng quà động 
viên giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khó khăn; Chăm 
sóc sức khỏe cho trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo; Tổ chức thăm tặng quà 
và giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật....

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức việc bàn giao, 
tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại các thôn, khu dân cư;

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động hè, tổ chức các hoạt động vui 
chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em; 

- Tổ chức tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (Công đoàn 
cơ sở xã Vạn Phúc đã tổ chức tặng 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 100.000 đồng tổng 
số là 2.000.000 đồng ).

- Trạm Y tế xã thường xuyên tuyên truyền và triển khai phòng ngừa, ngăn 
chặn các bệnh dịch lây lan trong mùa hè; tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh 
cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị 
tai nạn, thương tích. Tăng cường các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 
em, tổ chức tiêm chủng và cho trẻ em uống vitamin A đầy đủ. 

- Lực lượng Công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm quyền và lợi

- Số trẻ em được khai sinh đúng quy định đạt 100%; trẻ em dưới 6 tuổi được 
cấp thẻ BHYT đạt 100%. Trẻ dưới 1 tuổi tham gia tiêm chủng mở rộng đạt 100%. 
Sau khi người thân thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ sẽ được đồng chí cán bộ 
Tư pháp hộ tịch hướng dẫn ghi tờ khai mẫu TK1-TS về thông tin hộ gia đình của trẻ, 
sau đó tổng hợp lập kèm mẫu DK03 gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đề nghị cấp 
thẻ BHYT cho trẻ mới sinh.

-  Triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng: Vào ngày 25 hàng 
tháng tại Trạm y tế xã, có thông báo lịch tiêm chủng trên đài truyền thanh xã, có giấy 
mời tới gia đình có trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, phụ nữ có thai về thời gian, địa 
điểm và mũi tiêm. 

* Công tác tổng hợp, thống kê, thông tin báo cáo số liệu về trẻ em.
- Số trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi: 903
- Số trẻ em từ 0 đến dưới 6 tuổi: 437
- Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Trong đó,
+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 0 trẻ
+ Trẻ em bị bỏ rơi: 0



+ Trẻ em không nơi nương tựa: 0
+ Trẻ em khuyết tật: 05 trẻ, (trong đó đều là trẻ khuyết tật nặng) 
+ Trẻ em nhiễm HIV/AIDS: 0
+ Trẻ em vi phạm pháp luật: 0
+ Trẻ em nghiện ma túy: 0
+ Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực: 0
+ Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo: 0
Trong tháng 6 đầu năm 2022 trên địa bàn xã không có trường hợp trẻ em bị tử 

vong do tai nạn thương tích và đuối nước. Trường tiểu học Vạn Phúc phối hợp tổ 
chức khóa dạy bơi cho học sinh tiểu học trong dịp hè có: 16 cháu tham gia. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được. 
- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính 

quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực 
hiện Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, đưa các mục tiêu, chương trình bảo vệ chăm sóc 
trẻ em vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lồng ghép các mục 
tiêu chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em vào hoạt động chuyên môn của các ban, 
ngành, đoàn thể ở địa phương. 

- Sự vào cuộc mạnh mẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Trong đó, gia đình có trách nhiệm nuôi 
dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân 
cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện. Thực 
hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực 
hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em phát hiện, ngăn chặn, lên án các 
hành vi bạo lực, vi phạm quyền trẻ em.

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hình thành cơ chế phối hợp các 
ngành liên quan trong việc cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện các mục tiêu 
của chương trình, xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về nhóm thường 
trực bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã.

  2. Những khó khăn, tồn tại  
- Trong địa phương còn rất khó khăn, điều kiện về cơ sở vật chất, khu vui chơi 

dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu nhất là trong dịp hè; 
- Chưa có nguồn đầu tư cho xây dựng các điểm vui chơi dành cho trẻ em ở cấp 

xã và thôn.
- Ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, thiếu các 

khu vui chơi, thiếu kinh phí đầu tư cho các trang thiết bị dạy học, chưa thực sự quan 
tâm đến đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em ở thôn, xóm.



Trên đây là báo cáo kết quả triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" xã Vạn 
Phúc năm 2022. 

  Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH huyện;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Dương
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