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BÁO CÁO
Kết quả công tác óc trẻ em 6 tháng đầu năm 2022 và

 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tân Kỳ là một xã nằm ở phía Tây của huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện 

khoảng 8 km. Phía bắc giáp xã Ngọc Kỳ và Hoàng Diệu, phía Nam giáp xã Đại 
Hợp và Quang Khải, phía Đông giáp xã Quang Phục và Tái Sơn, phía Tây giáp 
xã Dân Chủ. Là một xã thuần nông với tổng diện tích đất tự nhiên là 715,48 ha, 
diện tích đất nông nghiệp 510,71 ha, có 3.181 hộ gia đình với 9.700 nhân khẩu, 
thu nhập bình quân 62,5 triệu đồng/người/năm.

Số trẻ em dưới 16 tuổi là 2.389 trẻ chiếm 24,63% tổng dân số toàn xã.
Từ 0-dưới 6 tuổi là 867, chiếm 8,94% so với tổng dân số toàn xã.
Số người chưa thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi là 213 chiếm 2,20% so với 

tổng dân số toàn xã
Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 11, trong đó: 01 trẻ em mồ côi 

không nơi nương tựa; 10 trẻ em khuyết tật (4 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, 6 trẻ 
khuyết tật nặng) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

Toàn xã có 12 trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, 23 trẻ em sống 
trong các gia đình thuộc hộ cận nghèo.

Công tác trẻ em có nhiều thuận lợi: Nhận thức của hệ thống chính trị, các 
tầng lớp nhân dân về công tác trẻ em ngày càng được cải thiện. Đời sống nhân 
dân từng bước được nâng cao năm sau cao hơn năm trước. Kinh tế xã hội phát 
triển đã tạo điều kiện cho văn hoá xã hội của xã Tân Kỳ phát triển. Hiện xã có 
2/2 thôn đạt danh hiệu làng văn hoá, làng an toàn về an ninh trật tự; Trường Tiểu 
học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, trường Mầm non đạt chuẩn mức độ I, trường 
THCS đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xã đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2016, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, đang về đích 
nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện quyền trẻ em.



Tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 
05/4/2022 về việc thực hiện công tác chăm sóc trẻ em năm 2022; kế hoạch số 28/KH-
UBND ngày 20/5/2022 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

2. Công tác bảo vệ trẻ em
Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, về phòng chống 
tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông…Trong 6 tháng 
đầu năm, trên địa bàn xã không có trẻ em nào bị tử vong do tai nạn thương tích, 
đuối nước; 0 trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; 0 trẻ em nhiễm 
HIV/AIDS; 0 trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc 
hại; 0 trẻ em phải làm việc xa gia đình; 0 trẻ em lang thang; 0 trẻ em bị xâm hại 
tình dục; 0 trẻ em nghiện ma túy; 0 trẻ em vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm đã tặng quà cho 07 trẻ em với tổng số tiền là 
3.100.000 đồng.

3. Công tác chăm sóc trẻ em
Làm tốt công tác điều tra phổ cập, tuyên truyền, vận động, huy động và duy 

trì số lượng học sinh. Quan tâm phát triển toàn diện ngành học Mầm non, duy trì 
nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động 100% 
trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học và lớp 6 và tốt nghiệp 
trung học cơ sở vào lớp 10. Thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của nhà 
nước nhất là đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, kiểm tra sức khỏe  cho trẻ em 
được trung tâm y tế huyện, trạm y tế phối hợp với các trường quan tâm triển 
khai. 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ loại vắc xin. Trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt và bị tổn thương được bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ dưới nhiều 
hình thức như hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ về y tế, trợ giúp giáo dục 
và đào tạo, học nghề…cũng như hưởng các phúc lợi xã hội khác.

4. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em
Các nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh không có 
bạo lực; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động chơi 
mà học, vui mà học…

Chú trọng công tác rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng 
chống tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tích khác…

5. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em



Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của 
trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của 
gia đình.

Tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù 
hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những 
quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em.

Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường 
hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

6. Hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, mọi nguồn lực tập trung cho công tác 

phòng chống dịch bệnh nên 6 tháng đầu năm UBND xã chưa vận động quỹ bảo 
trợ trẻ em.

7. Kết quả các dự án, chương trình, đề án, mô hình: Không có
8. Kinh phí đầu tư cho công tác trẻ em
Trong 6 tháng đầu năm, kinh phí đầu tư cho công tác trẻ em từ ngân sách 

xã, từ nguồn xã hội hóa là 4,5 triệu đồng.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác trẻ em 
Công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả, trẻ em 

trong toàn xã được quan tâm, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được 
cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, các nhà trường tặng quà, động viên 
kịp thời.

2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thuận lợi thì địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong 

việc thực hiện công tác trẻ em như: Đời sống của nhân dân tuy đã được nâng lên 
nhưng vẫn còn khó khăn do là xã thuần nông, nguồn kinh phí đầu tư cho trẻ em 
còn hạn hẹp; Phụ nữ trong độ tuổi lao động đi công ty và tập trung nhiều cho 
phát triển kinh tế, ở nhà chủ yếu là ông, bà trông cháu nên chưa tập trung nhiều 
thời gian cho việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con em mình. 6 tháng đầu năm 2022, 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến tình hình kinh tế, xã hội ảnh 
hưởng đến mức thu nhập của các hộ gia đình nói chung, qua đó cũng tác động đến 
các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói riêng.

Ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc giáo dục trẻ em còn hạn chế, còn 
phó mặc trách nhiệm cho các nhà trường.



Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc 
biệt khá cao (Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 11, trẻ em đang sống trong 
gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 35, trẻ em sống gia đình có bố mẹ ly hôn 
là 7, trẻ em sống trong gia đình có bố mẹ mắc tệ nạn xã hội là 0, trẻ em sống 
trong gia đình có cả cha, mẹ đi làm ăn xa là 1, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ là 4, 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác là 10). 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 
Tác động của dịch bệnh, mặt trái cơ chế thị trường, ô nhiễm môi trường, tệ 

nạn xã hội, mạng xã hội, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn ảnh 
hưởng đến trẻ em.

Cộng tác viên là các ông, bà trưởng phó thôn hoạt động kiêm nhiệm, không 
có phụ cấp cũng ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý, theo dõi các nhóm đối tượng 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 
không chặt chẽ, kịp thời.

Công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương chính sách về công tác bảo 
vệ chăm sóc trẻ em chưa được thường xuyên, còn thiếu chiều sâu.

IV. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Mục tiêu chung
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường quản lý Nhà nước đối với 

công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tạo môi 
trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được bảo vệ, giảm nguy cơ 
rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; Chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; Trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng 
đồng và có cơ hội để phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực 
cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em 
theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

2. Các mục tiêu cụ thể
Đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn xã được tham gia các hoạt động vui 

chơi, giải trí trong các dịp lễ như: Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, hoạt 
động hè...

Đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để 
phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển.

Giảm đến mức thấp nhất tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích; 
tử vong do đuối nước.

Đảm bảo xã phù hợp với trẻ em năm 2022.



Đảm bảo 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được 
tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền.

Phấn đấu không có tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục; 100% trẻ em bị xâm 
hại tình dục khi phát hiện được hỗ trợ, quản lý ca kịp thời (Nếu có).

Phấn đấu 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp Giấy khai sinh đúng qui định.
Phấn đấu 100% cán bộ liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung 
và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng.

3. Các chỉ tiêu cần đạt
100% trẻ em trên địa bàn xã được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí 

trong các dịp lễ như: Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, hoạt động hè...
Không có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích; tử vong do đuối nước.
Không có tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục;
Đảm bảo 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được 

tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền.
Phấn đấu 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp Giấy khai sinh đúng qui định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ 
báo cáo UBND huyện Tứ Kỳ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện 
Tứ Kỳ nắm được.

Nơi nhận:
- Phòng Lao động - TBXH;
- Chủ tịch và PCT.UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH 

Phạm Việt Tiệp


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-05-27T16:20:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Việt Tiệp<phamviettiep.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-05-27T16:38:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ<tanky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




