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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
trên địa bàn huyện giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019
Thực hiện Quyết định số 2383/QĐ-UBNDngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực
hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 1/2016 đến tháng 6/2019;
UBND huyện A Lưới báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi
- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện nhận được
sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự hướng dẫn về chuyên
môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng sự phối hợp của
các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cấp ủy, chính quyền địa phương và
sự đồng tình ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
- Nhận được sự đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng từ các Chương trình, Dự án
của Nhà nước nên tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có trường học, trạm y
tế đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho các em, trong đó, nhiều trường
học, trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
2. Khó khăn
- Là địa bàn miền núi vùng cao, biên giới của tỉnh; có 12 xã, 07 thôn thuộc diện
đặc biệt khó khăn; trình độ dân trí giữa các vùng trong huyện không đồng đều, đời
sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, địa bàn trải rộng nên việc triển
khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn gặp nhiều khó khăn.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao;
đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em còn nghèo nàn; Tai nạn thương tích, đuối nước,
xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra.
- Một bộ phận hộ gia đình chưa tạo dựng được môi trường sống an toàn và thân
thiện cho trẻ em. Việc thực thi pháp luật, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
của một số người dân chưa nghiêm.
- Đa số tại các xã chưa có điểm vui chơi giải trí cho các em; việc tổ chức các
hoạt động vui chơi, giải trí cho các em mới chỉ được tổ chức trên cơ sở lồng ghép vào
các hoạt động của nhà trường, của thôn, tổ dân phố.
3. Số cán bộ chuyên trách công tác trẻ em:
Cấp huyện: Có 01 cán bộ chuyên trách về công tác trẻ em là chuyên viên của
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

Cấp xã: Có 21 công chức kiêm nhiệm công tác trẻ em tại các xã, thị trấn; Ngoài
ra, số cộng tác viên về công tác trẻ em trên địa bàn huyện là 68 người.
4. Việc kiện toàn Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp huyện/Ban bảo vệ trẻ
em cấp xã
Thực hiện Công văn số 181/SLĐTBXH-TE ngày 25/01/2019 của Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội tỉnh về việc củng củng cố và kiện toàn Ban điều hành bảo
vệ chăm sóc trẻ em các cấp; UBND huyện đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo xây
dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em cấp huyện, trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND huyện là Trưởng ban, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là
Phó Trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo gồm các ngành: Công an, Tư pháp, Giáo dục
và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, UBMTQVN huyện và
các hội đoàn thể. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo
của địa phương trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự, đến nay, đã có 06 xã tiến
hành kiện toàn Ban chỉ đạo.
5. Số trẻ em của địa phương đến thời điểm kiểm tra
Tổng số trẻ em đầu năm 2019: 14.621 trẻ, trong đó: Số trẻ em nam là 7.313 trẻ;
Số trẻ em nữ là 7.308 trẻ;
Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 1.031 trẻ; Trẻ em nguy cơ rơi vào
hoàn cảnh đặc biệt là 451 trẻ; Trẻ em được nhận trợ giúp là 9.603 trẻ; trẻ khuyết tật:
143 em, trẻ mồ côi: 37 em.
II. BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM
1. Kết quả chỉ đạo, điều hành công tác trẻ em của Ủy ban nhân dân huyện
Để triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, pháp luật về công
tác trẻ em trên địa bàn huyện, trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 06 năm
2019, UBND huyện đã ban hành 26 văn bản chỉ đạo trong các lĩnh vực liên quan đến
công tác trẻ em như giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… (Có Danh mục cụ thể kèm
theo). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành chức
năng, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch,
phương thức triển khai thực hiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua đó,
công tác trẻ em trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu có
hiệu quả.
2. Công tác trẻ em và thực hiện quyền trẻ em
2.1. Mức độ đầu tư nguồn lực
Hàng năm, UBND huyện đều bố trí kinh phí cho các hoạt động của công tác trẻ
em, cụ thể:
Năm 2016: 60.000.000 đồng, trong đó: kinh phí tổ chức tháng Hành động vì trẻ
em, thực hiện Đề án xã, thị trấn phù hợp với trẻ em là 20.000.000 đồng, kinh phí tổ
chức Tết Trung thu là 40.000.000 đồng.
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Năm 2017: 70.000.000 đồng, trong đó: kinh phí tổ chức tháng Hành động vì trẻ
em, thực hiện Đề án xã, thị trấn phù hợp với trẻ em là 30.000.000 đồng, kinh phí tổ
chức Tết Trung thu là 40.000.000 đồng.
Năm 2018: 70.000.000 đồng, trong đó: kinh phí tổ chức tháng Hành động vì trẻ
em, thực hiện Đề án xã, thị trấn phù hợp với trẻ em là 30.000.000 đồng, kinh phí tổ
chức Tết Trung thu là 40.000.000 đồng.
Năm 2019: 40.000.000 đồng, trong đó: kinh phí tổ chức tháng Hành động vì trẻ
em, thực hiện Đề án xã, thị trấn phù hợp với trẻ em là 10.000.000 đồng, kinh phí tổ
chức Tết Trung thu là 30.000.000 đồng.
Ngoài ra, huyện đã nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp và tài trợ của các cá
nhân, tổ chức hảo tâm cho trẻ em trên địa bàn huyện, cụ thể: Năm 2018 là
531.195.000 đồng, bao gồm 4.300 suất quà và 20 chiếc xe đạp; Năm 2019 huy động
được 2.403 suất quà, với trị giá hơn 360.300.000 đồng.
2.2. Đánh giá mức độ chăm sóc trẻ em
2.2.1. Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện, được đánh giá qua 02 đợt cân đo
vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm tại Trung tâm Y tế huyện. Từ kết quả của 02 đợt cân
đo trẻ để xây dựng kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em của năm tiếp theo.
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5
tuổi luôn được các ngành, các cấp quan tâm; hàng năm, chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng được HĐND huyện, xã đưa vào Nghị quyết để đánh giá việc thực hiện nhiệm
vụ kinh tế - xã hội của năm.
Thực hiện Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 10/8/2016 của HĐND
huyện về việc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020,
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 phê duyệt
Đề án “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 – 2020” (Đề
án), thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án, tổ chức hội nghị trển khai
thực hiện Đề án cho các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời, xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án cụ thể theo từng năm.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống
suy dinh dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm.
Tổ chức ký cam kết giữa Ban chỉ đạo thực hiện Đề án huyện và Ban chỉ đạo
thực hiện Đề án của các xã, thị trấn về công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết phòng chống suy dinh
dưỡng giữa Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp xã với các thôn, tổ dân phố.
Triển khai xây dựng vườn rau dinh dưỡng mẫu tại các 21 trường Mầm non trên
địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện hàng năm như sau: Tổng diện tích
ước tính/vườn rau: 50m2 x 21 trường = 1.050m2; Các loại rau: Chùm ngây, ngót, mồng
tơi, dền, đậu cô ve, rau muống, rau khoai lang, hành lá, rau cải, bí đỏ, bầu, su le...
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Tổ chức tập huấn kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cho các xã có
tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Năm 2018, tổ chức tại các xã: A Roàng, Hương Lâm,
Nhâm, Hồng Kim, Bắc Sơn, Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Thủy (8 lớp x 30 bà
mẹ/lớp = 240 bà mẹ). Năm 2019, kế hoạch tổ chức tại các xã: Hồng Quảng, Hồng
Thái, Phú Vinh, A Ngo, Hồng Thượng, A Đớt, Hồng Hạ, Hương Nguyên (8 lớp x 30
bà mẹ/lớp = 240 bà mẹ).
Lồng ghép tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng vào các buổi họp thôn, tổ
dân phố. Vận động người dân đưa trẻ đến trường nhằm được chăm sóc và có chế độ
ăn đầy đủ dinh dưỡng. Đồng thời, vận động các gia đình tăng gia sản xuất để cải thiện
bữa ăn gia đình.
Truyền thông giáo dục kiến thức nuôi con khoẻ, tổ chức các buổi tập huấn,
trình diễn bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, tư vấn về phòng chống suy dinh dưỡng. Thực
hiện tiêm phòng vaccin cho trẻ em, khám thai theo định kỳ và tiêm vaccin cho bà mẹ
mang thai. Quản lý theo dõi cân, đo theo định kỳ và khám, kiểm tra sức khỏe cho trẻ
em dưới 5 tuổi...
Với những hoạt động được triển khai nói trên, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới
5 tuổi trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể so với năm 2015 (15,93%), cụ thể:
Năm

2016

2017

2018

6 tháng 2019

Tỷ lệ SDD

13,9%

12,5%

12,5%

12%

2.2.2 Chương trình sữa học đường
Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, trong các năm học
2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát,
thống kê số liệu nhu cầu sữa học đường của các trường học trên địa bàn huyện, tuy nhiên
đến nay, học sinh vẫn chưa được hưởng chế độ sữa từ Chương trình sữa học đường.
Riêng trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường
mầm non tuyên truyền vận động phụ huynh đóng góp tiền cho 100% trẻ được uống
sữa buổi sáng tại trường (một trẻ 3000đ/ngày), tuy nhiên lượng sữa cho trẻ uống trong
một ngày vẫn còn ít. Ngoài ra, tại các trường Mầm non Bắc Sơn, Mầm non Sơn Ca,
Mầm non Đông Sơn hiện nay đang được Sở Ngoại vụ hỗ trợ cho trẻ uống sữa đậu nành.
2.2.3 Chương trình Tiêm chủng mở rộng
Đây là Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, số
lượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được điều tra và cập nhật bổ sung đầy đủ nhằm
đảm bảo quyền lợi cho các em. Hàng tháng, các Trạm Y tế đã tiến hành tiêm chủng
định kỳ theo đúng lịch quy định cho trẻ dưới 1 tuổi, bên cạnh đó là tiêm bổ sung, nhắc
lại một số loại vắc cin như: Sởi, DPT, viêm não Nhật Bản... dưới sự giám của khoa
Kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Y tế huyện. Quy trình tiêm chủng được thực hiện
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theo đúng quy định của Bộ Y tế từ việc khám sàng lọc đến quá trình tiêm, đảm bảo an
toàn và hiệu quả.
Kết quả tiêm chủng từ tháng 1/2016 – 6/2019 cụ thể như sau:
Nội dung

2016

2017

2018

6 tháng
2019

Viêm gan B trước 24 giờ

75,18%

82,95

83,14%

84,42%

TCMR cho trẻ dưới 1 tuổi

94,67%

95,67%

95,77%

52,35%

Uốn ván cho phụ nữ có thai

96,50%

98,79%

98,16%

51,11%

2.2.4 Công tác khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, chăm sóc sức khỏe
sinh sản người chưa thành niên
Trẻ em dưới 6 tuổi đến điều trị tại Ttung tâm Y tế huyện đều được hưởng chế
độ miễn phí viện phí theo quy định khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm.Tại
khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu đối tượng trẻ em luôn được ưu tiên khám và
chăm sóc đặc biệt. Lực lượng cán bộ y tế điều trị bệnh nhân nhi tại Khoa Nội tổng
hợp – Nhi gồm bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nhi, có cán bộ được đào tạo
chuyên về sơ sinh nhằm đảm bảo hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho trẻ em tại
Trung tâm y tế huyện A Lưới. Đồng thời, tại đây còn có khu vui chơi cho trẻ em điều
trị, với các dụng cụ giải trí giúp cho các em được thoải mái trong quá trình điều trị.
Hội Bảo trợ tại Trung tâm y tế đã tổ chức văn nghệ và tặng quà cho cho trẻ em
đang điều trị tại bệnh viện vào các lễ ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, tết Nguyên
Đán, đồng thời, Hội còn tổ chức tặng quà hàng tháng cho các em nhỏ thuộc đối tượng
bệnh hiểm nghèo và gia đình khó khăn.
Bên cạnh đó, công tác khám sức khỏe cho các học sinh tại các trường học được
thực hiện hàng năm, đảm bảo 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Hàng tháng, Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các hoạt
động truyền thông về sức khỏe vị thành niên, nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn và tình trạng
mang thai ở tuổi vị thành niên, đảm bảo cho các em có sức khỏe sinh sản tốt. Lồng
ghép với các trường học khám sức khỏe và giáo dục nâng cao sức khỏe sinh sản tuổi
thành niên.
2.2.5 Công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi
luôn được UBND huyện chỉ đạo BHXH huyện quan tâm chú trọng nhằm đảm bảo trẻ
em được cấp thẻ khi đi khám chữa bệnh, hạn chế trường hợp trẻ đi khám chữa bệnh
bằng giấy khai sinh, chứng sinh.
Hàng tháng, BHXH huyện đều gửi danh sách trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp
thẻ BHYT đi khám chữa bệnh bằng giấy khai sinh, chứng sinh cho UBND các xã, thị
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trấn để UBND các xã, thị trấn rà soát lập danh sách cấp và phát thẻ cho trẻ em dưới 6
tuổi.
Số liệu trẻ em được cấp thẻ BHYT qua các năm như sau:
Năm
Đối tượng
Trẻ em dưới 6 tuổi
(TE)

2016

2017

2018

6 tháng đầu
năm 2019

6.443 thẻ

6.472 thẻ

6.662 thẻ

6.688 thẻ

2.3. Đánh giá mức độ bảo vệ trẻ em
2.3.1 Tình hình phòng, chống, xử lý, giải quyết các vụ bạo lực học, xâm hại
tình dục trẻ em
* Tình hình phòng, chống, xử lý, giải quyết các vụ bạo lực học
Hàng năm, bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các
trường học trên địa bàn huyện tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường.
Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào một số môn học và hoạt
động ngoại khóa.
Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho đội
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học
sinh; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo
lực trong trường học.
Trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn
huyện chưa phát hiện, xử lý trường hợp, vụ việc nào về bạo lực học đường.
* Tình hình phòng, chống, xử lý, giải quyết các vụ xâm hại tình dục trẻ em
UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện thường xuyên phối hợp với Hội Liên
hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ
chức 30 buổi tuyên truyền pháp luật với nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại
trẻ em tại các trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng các xã, thị trấn, với hơn 2.340
lượt người dân và các em học sinh tham gia. Nội dung tuyên truyền thường chú trọng
vào các phương thức, thủ đoạn, động cơ, mục đích, thời gian, địa điểm mà các đối
tượng lợi dụng gây án để các em học sinh và nhân dân kịp thời chủ động phòng ngừa;
đồng thời đưa ra một số vụ án điển hình phù hợp với tình hình chung tại địa phương.
Công an huyện đã thường xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công
an tỉnh trong công tác nắm tình hình để chủ động và kịp thời nắm thông tin các vụ
việc liên quan đến xâm hại trẻ em, đồng thời, xây dựng phương án phòng ngừa nghiệp
vụ lâu dài; xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép với công tác
phòng, chống, xử lý, giải quyết các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà
trường để nhà trường và các em học sinh nắm được những vấn đề liên quan đến bạo
lực học đường.
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Trong giai đoạn từ năm từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2019, trên địa bàn huyện
A Lưới chỉ xảy ra 01 vụ xâm hại trẻ em tại xã Hồng Bắc vào ngày 23/3/2017. UBND
huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời thăm hỏi, động
viên, hỗ trợ đột xuất theo qui định, đồng thời, phối hợp với cơ quan ban ngành đoàn
thể ở địa phương và Công an huyện để xử lý đối tượng. Hiện nay, đối tượng đã bị kết
án và đang chấp hành án hình sự.
2.3.2 Công tác bảo vệ trẻ em trong hoạt động du lịch; phòng, chống tai nạn
đuối nước
Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ trẻ em trong hoạt động du lịch, UBND huyện
đã ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ
đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục các em học sinh về ý thức và mức
độ an toàn khi tham gia tắm biển, bơi lội tại các sông, hồ, đập; hướng dẫn các tình
huống xử lý cứu nạn, cứu đuối và sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn.
Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng
cường kiểm tra, hướng dẫn công tác cứu nạn, xử phạt nghiêm các đơn vị quản lý dịch
vụ tại các bãi tắm suối, sông, thác chưa có các thiết bị cảnh báo, biển báo, chưa bố trí
lực lượng cứu hộ cứu đuối đảm bảo yêu cầu; thường xuyên tăng cường tuyên truyền
thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và
đuối nước cho học sinh và trẻ em.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh
báo cứu hộ cứu nạn; chỉ đạo ban quản lý các khu du lịch sinh thái, các điểm cung cấp
dịch vụ tắm suối, sông, thác tiến hành rà soát, xây dựng bảng nội quy, biển cảnh báo,
chòi quan sát, dây phao giới hạn khu vực an toàn, cử nhân viên trực cảnh báo, cứu hộ
đảm bảo 24/24.
Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tiểu học trên
địa bàn huyện thành lập 01 Ban Phòng, chống và cứu đuối nước; Phối hợp với các tổ
chức, đoàn thể và tranh thủ các nguồn lực xã hội đẩy mạnh dạy bơi, phổ cập bơi, trang
bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.
Các trường đã chú trọng đến việc tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ
em thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền tại các cuộc họp phụ huynh, chào cờ
đầu tuần, tổ chức các hội thi, các hoạt động ngoài giờ… Qua đó phụ huynh, học sinh
nhận thức được việc phòng, chống đuối nước là cần thiết, đã có 150 em được phụ
huynh chủ động đưa đi học bơi trong thời gian hè năm 2019.
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và
tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2019 cho trên 50 em
học sinh của các trường tiểu học A Ngo, Kim Đồng và Sơn Thủy; tổ chức lớp dạy bơi
cho học sinh tiểu học với tổng số 500 học sinh tham gia, 100% học sinh tham gia đều
bơi tốt.
Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập
huấn, tuyên truyền cho 272 cộng tác viên tại các trường Trung học cơ sở và 84 lượt
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công chức Lao động - Thương binh và Xã hội về tai nạn thương tích, phòng chống
đuối nước.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, tuy
nhiên, trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn
huyện vẫn có 08 vụ tai nạn đuối nước xảy ra.
2.3.3 Tình hình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
Hàng năm, vào dịp Tết nguyên đán, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo
UBND các xã, thị trấn phòng ngừa các em tham gia các đợt tuyển lao động bất hợp
pháp; chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện phối hợp
với UBND các xã, thị trấn quản lý, thống kê các em bỏ học đi lao động, xử lý các công
ty tuyển lao động trái phép. Năm 2016, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo
quy định của pháp luật đối với 01 công ty tuyển lao động trái phép trên địa bàn huyện.
Mặc dù vậy, tình trạng các em trong độ tuổi 15-16 bỏ học, đi theo bố mẹ hoặc
anh chị đi làm tại các Doanh nghiệp giày da, thủy sản, may mặc… vẫn xảy ra, cụ thể:
Năm 2016 có 63 em, năm 2017 có 99 em, 2018 có 44 em, năm 2019 chưa có thống kê
số liệu.
2.3.4 Tình hình phòng, chống tai nạn giao thông cho trẻ em
Trong giai đoạntừ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 trên địa bàn huyện
không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, tình hình
thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều khiển xe mô tô, xe
gắn máy, đi không đúng làn đường, phần đường, đi xe dàn hàng ngang, lạng lách
đánh võng, chạy quá tốc độ quy định khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra, việc tự
ý điều khiển xe máy gây nguy cơ gây tai nạn rất cao bởi vì độ tuổi các em vẫn chưa
đủ nhận thức và sức khỏe.
Công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn giao thông cho trẻ em được đẩy
mạnh. Trong thời gian từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, Công an huyện
đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật
giao thông đường bộ tại 50 địa điểm với 8.943 lượt người tham gia. Cụ thể như sau:
- Năm 2016: Tổ chức tuyên truyền tại 13 điểm, với 2.516 lượt các em học sinh
tham gia; phối hợp với huyện Đoàn tổ chức hội thi thanh niên với văn hóa giao thông
với 450 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
- Năm 2017: Tổ chức tuyên truyền tại 15 điểm, với 2.760 lượt các em học sinh
tham gia; phối hợp với huyện Đoàn tổ chức hội thi thanh niên với văn hóa giao thông
với 450 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
- Năm 2018: Tổ chức tuyên truyền tại 11 điểm, với tổng số 1.807 lượt các em
học sinh tham gia.
- Trong 6 tháng đầu năm 2019: Tổ chức tuyên truyền tại 11 điểm, với hơn
1.860 lượt các em học sinh tham gia.
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2.4. Đánh giá mức độ quyền tham gia của trẻ em
2.4.1. Cơ chế phối hợp tạo điều kiện cho trẻ em được thực hiện quyền tham
gia của trẻ em
Để đảm bảo cho trẻ em được thực hiện quyền tham gia của mình, UBND
huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Văn
hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện tổ chức Diễn đàn
Quyền trẻ em với sự tham gia của các em học sinh đến từ Trường THCS Dân tộc nội
trú, THCS Lê Lợi, THCS Trần Hưng Đạo. Qua Diễn đàn, các em được bày tỏ tiếng
nói của mình, trao đổi những vấn đề còn lo lắng, thắc mắc và đã được các cơ quan
chức năng trên địa bàn huyện giải đáp, qua đó, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan,
phòng ban trên địa bàn huyện cũng hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của các em để từ
đó có các chính sách tốt hơn cho công tác trẻ em trên địa bàn huyện.
Ngoài ra, hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh huyện tổ chức đội thi tham gia Diễn đàn Quyền Trẻ em tại tỉnh do Hội
Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh tổ chức, hỗ trợ các em được bày tỏ nguyện vọng và mong
muốn của mình.
2.4.2. Xây dựng, duy trì và phát triển các địa điểm vui chơi, cơ sở vật chất,
văn hóa, thể dục thể thao cho các em
Chỉ đạo xây dựng, duy trì và phát triển các địa điểm vui chơi, cơ sở vật chất, văn
hóa, thể dục thể thao cho các em tại các trường học, đặc biệt là các trường mầm non.
Hiện nay, tại các trường mầm non trên địa bàn huyện đã được đầu tư, mua sắm
trang thiết bị để xây dựng Khu phát triển thể chất, khu vui chơi cát nước,… cho trẻ
nhằm cho trẻ được hoạt động nâng cao thể lực nhưng luôn đảm bảo an toàn; xây dựng
kế hoạch tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi theo chương trình giáo dục mầm non.
Hiện nay, tại các trường tiểu học thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Giải
cờ vua, đá bóng, giao lưu văn nghệ… để tạo môi trường lành mạnh, vui tươi cho các
em tham gia, góp phần phát triển thể lực và đời sống tinh thần cho các em. Ngoài ra,
tổ chức dạy bơi cho các em tại bể bơi Công Sơn (xã A Ngo) có sự giám sát của nhân
viên cứu hộ được tập huấn cứu đuối do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và có
trang thiết bị cứu hộ theo quy định.
2.5. Đánh giá mức độ bảo đảm sự phát triển của trẻ em
2.5.1 Tình hình thực hiện mục tiêu phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
em năm tuổi, tình hình phổ cập giáo dục tiểu học
Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Giáo dục và
Đào tạo đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối
hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường chỉ đạo thực hiện mục
tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014
của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; các quyết định của Thủ tướng Chính
phủ; lập hồ sơ đảm bảo đúng và đầy đủ theo quy định; chỉ đạo các đơn vị chú trọng
việc duy trì tỷ lệ học sinh trên lớp và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa
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chừng, đảm bảo việc dạy học có chất lượng để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ trong những năm tiếp theo.
Từ năm 2016 đến năm 2018, huyện A Lưới luôn được UBND tỉnh kiểm tra và
công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và công nhận đạt
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Trong năm học 2019-2020, toàn huyện có 21 trường mầm non với tổng số học
sinh 4.408 trẻ, trong đó: Huy động trẻ từ 0-36 tháng tuổi 1171/2856 đạt 41 %, Huy
động trẻ từ 3-5 tuổi 3237/3297 đạt 98,2%, số trẻ 5 tuổi đến trường tại địa bàn huyện
là: 992/1007 cháu/41 lớp, đạt tỷ lệ 100% so với số trẻ phải phổ cập trên địa bàn huyện
(có 01 trẻ khuyệt tật nặng không có khả năng tiếp cận giáo dục và 14 trẻ đi học nơi
khác). Có 17 trường tiểu học, 04 trường TH và THCS với tổng số học sinh 5059 học
sinh/209 lớp, 5059 học sinh được học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%, số học sinh 6 tuổi
vào lớp 1 có: 1143/1143 em, đạt tỷ lệ: 100%.
2.5.2 Tình hình xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương
tích trong trường học
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích
trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Giáo dục
và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai
nạn thương tích trong các trường mầm non trên địa bàn huyện. 100% các trường
mầm non đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Trang thiết
bị, đồ dùng, đồ chơi được đầu tư phù hợp độ tuổi, thường xuyên được kiểm tra, sửa
chữa đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động giáo dục tại trường nhằm
thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực
của trẻ khi tham gia vào các hoạt động. 100% trường học thực hiện tốt việc xây dựng
trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; có sổ theo dõi tình hình tai nạn
thương tích.
Từ năm học 2016-2017 đến nay, 100% trường mầm non trên địa bàn huyện A
Lưới được UBND huyện cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng, chống tai
nạn, thương tích.
3. Công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp
liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em
Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực
hiện nhiều chương trình, hoạt động, triển khai lồng ghép các hoạt động nhằm nâng
cao hiểu biết cho trẻ em về quyền và nghĩa vụ, các chính sách của Nhà nước dành cho
trẻ em, công tác trẻ em trên địa bàn huyện; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và
các hội đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các Diễn đàn quyền trẻ em tại huyện. Qua
đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư
quan tâm hơn đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
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Triển khai Luật Trẻ em cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên pháp luật cấp
huyện và cấp xã với 60 người tham dự. UBND các xã, thị trấn cũng đã triển khai Luật
trẻ em tại các thôn, tổ dân phố với trên 1020 người tham dự.
Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên duy trì phát
các nội dung về công tác trẻ em, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, việc tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành,
các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông cho các em, đưa nhiều tin bài và hình ảnh về tai nạn giao thông đường bộ nhằm
giáo dục, nhắc nhở mọi người dân, thanh thiếu niên, hoc sinh nâng cao ý thức chấp
hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn
huyện cũng đã được thực hiện hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể
trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp với nhau trong các công tác tuyên truyền,
kiểm tra liên ngành về công tác trẻ em, Ban chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn phù hợp với
trẻ em cấp huyện và cấp xã đều có sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan. Khi có tình
huống không hay xảy ra (điển hình là vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện)
các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phối hợp đồng bộ nhằm động viên gia đình người bị
hại và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM
TRONG THỜI GIAN ĐẾN
1. Nhiệm vụ quý IV năm 2019
- Phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền và ký kết cam kết về phòng ngừa ma túy tại
các trường Trung học phổ thông trên địa bàn năm học 2019-2020.
- Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo
lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 năm 2019 với chủ đề “Chủ động phòng, chống
bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cập nhật số liệu về trẻ em cấp huyện và cấp xã,
thị trấn
2. Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020
2.1 Mục tiêu cụ thể
- Duy trì và đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng
thời gian quy định và được khám, chữa bệnh theo quy định của Pháp luật;
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 11%; Tỷ suất trẻ
em bị tai nạn thương tích 1-2/1000 trẻ em; Phấn đấu 60% trường học đạt tiêu chuẩn
trường học an toàn; mỗi năm phấn đấu có thêm 01 xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng
an toàn. Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 99%; Tỷ lệ trẻ em 6
tuổi vào lớp một đạt 99,8%, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em dân tộc ít người,
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trẻ em khuyết tật. Duy trì và phát triển phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo
dục Tiểu học mức độ III. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ II.
- Phấn đấu trên 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em ở trong nhà trường
và cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến của trẻ em. Phấn đấu trên 90% học sinh
được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại
trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu
học, trung học cơ sở được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối.
- Phấn đấu trên 5% tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi cho trẻ em. Phấn
đấu đạt 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và
có cơ hội phát triển.
- 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đủ điều kiện được thực hiện các chính sách
về phúc lợi xã hội do Nhà nước quy định. 100% trẻ em lao động trái quy định của
pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Trên 95% trẻ em
sinh ra được làm giấy khai sinh đúng hạn.
2.2. Nhiệm vụ cụ thể
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Thực hiện quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện
để trẻ em được phát triển toàn diện; Chủ động tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu
các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh,
thân thiện, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.
- Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo
điều kiện cho nhóm phóng viên măng non, các nhóm trẻ, câu lạc bộ trẻ em ở cộng
đồng được thể hiện quyền tham gia của các cá nhân/nhóm trẻ em trong các vấn đề có
liên quan đến trẻ em ở địa phương.
- Duy trì, củng cố, mở rộng các mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại
cộng đồng và mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; đảm
bảo trẻ em là đối tượng thuộc các mô hình được chăm sóc, bảo vệ tốt; tổ chức các hoạt
động có ý nghĩa thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, cao điểm
trong Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung Thu, Tết nguyên đán.
- Xây dựng Kế hoạch xã, thị trấn đạt chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em căn
cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành
quy định, tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với
trẻ em tạo môi trường an toàn, lành mạnh, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của
trẻ em.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ưu tiên đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và mạng lưới cộng
tác viên thôn bản, xã.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời hỗ trợ cơ sở giải quyết vướng
mắc nhằm đạt kết quả tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ bảo
hiểm y tế và việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền, việc thực
thi chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
IV. KHÓ KHĂN HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn hạn chế
Đội ngũ công chức phụ trách công tác trẻ em tại các xã, thị trấn kiêm nhiệm
nhiều công việc, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tin học, thu thập, tổng hợp
số liệu của một số cán bộ công chức còn hạn chế dẫn đến việc hiệu quả công tác chưa
được đảm bảo.
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em vẫn chưa thật sự sâu rộng; tại một
số địa phương, một bộ phận gia đình mà phần lớn là gia đình nghèo, đông con chưa
quan tâm, chăm sóc nuôi dạy con cái, còn áp đặt, chưa lắng nghe ý kiến các em.
Phần lớn các xã chưa có điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em tập nên các em chưa
có điều kiện để vui chơi, giải trí, sinh hoạt, học tập nhằm phát triển các tố chất, năng
khiếu của mình. Chính vì vậy, đã làm cho trẻ em gặp nhiều tai nạn thương tích khi tìm
những điểm vui chơi thiếu an toàn, thiếu sự giám sát của người lớn.
Vẫn còn nhiều đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn cần được giúp
đỡ nhiều hơn về mặt vật chất lẫn tinh thần, điều kiện sống và học tập.
2. Kiến nghị, đề xuất
- Đề nghị UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh quan tâm kêu gọi các Doanh
nghiêp tài trợ về nguồn sữa theo Chương trình sữa học đường cho các em trên địa
bàn huyện, góp phần tăng cường thể lực về chiều cao, cân nặng cho các em.
- UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí để hỗ trợ máy lọc nước
cho 06 trường học gồm: Mầm non Hồng Thủy, Tiểu học và Trung học cơ sở A
Roàng, Trung học cơ sở A Roàng, Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Mầm non Hồng
Hạ và Mầm non Hương Nguyên.
Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 của UBND huyện A Lưới./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

- Đoàn công tác liên ngành;
- Sở Lao động-TBXH tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng LĐ, TB&XH;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

.
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM
(Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019)
STT

LOẠI VĂN
BẢN

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN
HÀNH

1

Kế hoạch

38/KH-UBND

28/3/2016

2

Công văn

156/UBND-TP

01/4/2016

3

Kế hoạch

45/KH-UBND

05/5/2016

4

Kế hoạch

46/KH-UBND

10/5/2016

5

Chỉ thị

10/CT-UBND

28/6/2016

6

Đề án

1/ĐA-UBND

27/7/2016

7

Quyết định

1507/QĐUBND

01/9/2016

8

Kế hoạch

89/KH-UBND

26/10/2016

9

Kế hoạch

3/KH-UBND

04/01/2017

10

Kế hoạch

67/KH-UBND

12/5/2017

11

Công văn

229/UBNDLĐTBXH

16/5/2017

12

Kế hoạch

92/KH-UBND

20/7/2017

13

Kế hoạch

129/KH-UBND

17/10/2017

14

Kế hoạch

26/KH-UBND

12/02/2018

15

Kế hoạch

39/KH-UBND

20/3/2018

TRÍCH YẾU

Thực hiện xã, thị trấn phù hợp với trẻ
em huyện A Lưới năm 2016
V/v thực hiện Kế hoạch số 26/KHUBND của UBND tỉnh về việc bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em
Phòng, chống tai nạn thương tích cho
trẻ em huyện A Lưới Giai đoạn 20162020
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ
ngày 01 – 30/6/2016)
Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện
phòng chống tai nạn thương tích và
phòng chống đuối nước cho học sinh,
trẻ em trên địa bàn huyện
Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020
Về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống
suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai
đoạn 2016 - 2020”
Triển khai thực hiện Đề án “Phòng,
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi giai đoạn 2016 - 2020” năm 2016
và 2017
Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ
ngày 01 – 30/6/2017)
V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em
thực hiện các giải pháp phòng, chống
xâm hại, bạo lực trẻ em
Kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm kết
quả thực hiện Đề án xã, thị trấn phù
hợp với trẻ em
Thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt
cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20162020, định hướng đến năm 2025
Triển khai thực hiện Đề án “Phòng,
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018
Kiểm tra 6 tháng đầu năm xã, thị trấn
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GHI
CHÚ

16

Kế hoạch

65/KH-UBND

10/5/2018

17

Công văn

612/UBND-XH

16/8/2018

18

Kế hoạch

115/KH-UBND

19/10/2018

19

Công văn

984/UBND-TP

14/12/2019

20

Kế hoạch

26/KH-UBND

25/01/2019

21

Kế hoạch

39/KH-UBND

26/02/2019

22

Kế hoạch

50/KH-UBND

25/3/2019

23

Kế hoạch

57/KH-UBND

02/4/2019

24

Kế hoạch

75/KH-UBND

21/5/2019

25

Kế hoạch

76/KH-UBND

21/5/2019

26

Công văn

438/UBND-VP

18/6/2019

phù hợp với trẻ em
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
năm 2018 (từ ngày 01/6-30/6/2018)
V/v thực hiện thu và cấp thẻ BHYT cho
trẻ em dưới 6 tuổi theo quy trình liên
thông các thủ tục hành chính
Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2018
V/v báo cáo việc thực hiện liên thông
các thủ tục hành chính về đăng ký khai
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo
hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa
bàn huyện
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các
dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại
cộng đồng huyện A Lưới, giai đoạn
2019-2025
Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát
triển toàn diện trẻ em trong những năm
đầu đời tại gia đình và cộng đồng
huyện A Lưới giai đoạn 2019-2025
Thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc
trẻ em huyện A Lưới năm 2019
Triển khai thực hiện Đề án “Phòng,
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi giai đoạn 2016-2020” năm 2019
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
năm 2019 (từ ngày 01/6-30/6/2019)
Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động
vì trẻ em năm 2019
V/v phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu
kiến thức về quyền trẻ em
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