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BÁO CÁO 

Kết quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 741/UBND-LĐTB&XH ngày 04 tháng 5 năm 

2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc báo cáo định kỳ công tác trẻ em 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban nhân 

dân xã Vũ Muộn báo cáo kết quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

Vũ Muộn là xã vùng cao của huyện Bạch Thông, nằm ở phía Bắc của 

huyện cách trung tâm huyện 18km, có diện tích tự nhiên 3842,31ha, có 434 hộ, 

với 1.698 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện có 169/434 hộ, chiếm 38,9%, 

hộ cận nghèo có 25/434 hộ chiếm 5,76% có 5 dân tộc cùng sinh sống. 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác trẻ em luôn nhận được sự lãnh đạo của 

cấp Ủy đảng, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể xã cùng sự tham gia tích 

cực của bà con nhân dân trong toàn xã. Vì vậy việc thực hiện các hoạt động trẻ 

em của xã luôn được duy trì và thường xuyên hoạt động. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện quyền 

trẻ em 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền trẻ em đã được chính 

quyền địa phương, các ngành, đoàn thể chủ động hơn trong công tác hướng dẫn, 

chỉ đạo, triển khai thực Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan đến trẻ 

em do Trung ương và tỉnh, huyện ban hành. Theo đó UBND xã thường xuyên 

chỉ đạo Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp với Cán bộ phụ trách Đài truyền 

thanh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em và thực hiện quyền trẻ 

em qua hệ thống Đài Truyền thanh xã, tiếp phát sóng các chương trình của 

Trung ương, tỉnh, huyện về việc thực hiện Quyền trẻ em. 

2. Công tác bảo vệ trẻ em (ở 3 cấp độ) 

Cấp Ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, 

bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Việc tuyên truyền thực hiện Luật Trẻ em đã được 

triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em được phát triển. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về thực 

hiện quyền trẻ em được chú trọng và thực hiện thường xuyên.  

3. Công tác chăm sóc trẻ em 



- Tỷ lệ trẻ em tham gia tiêm chủng mở rộng: 100%; 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ: 22,1% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT: 100%. 

4. Công tác giáo dục trẻ em 

- Tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo: 100%. 

- Tỷ lệ trẻ em nhập học đúng độ tuổi: 100%. 

- Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học: 100%; 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 100%. 

5. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được xã quan tâm tổ 

chức.  

6. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em 

Thường xuyên phối hợp cùng nhà trường trang bị kiến thức, kỹ năng thực 

hiện quyền tham gia của trẻ em, tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và các kỹ năng 

phòng tránh tai nạn thương tích, các biện pháp phòng tránh bị xâm hại cho trẻ em. 

7. Hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em 

Hàng năm UBND xã ban hành kế hoạch vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em, 

việc sử dụng Quỹ được thực hiện theo đúng Quy chế đã đề ra và đúng các đối 

tượng được thụ hưởng. 

8. Tổng kinh phí đầu tư cho công tác trẻ em trong năm. 

(Phần số liệu theo phụ lục 5, 6, 7) 

III. Đánh giá kết quả đạt được 

1. So sánh kết quả, hiệu quả so với cùng kỳ năm 2021 

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành đoàn thể cùng với sự tham gia 

hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân  dân, công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn huyện không ngừng được quan tâm và đạt được kết quả cao hơn 

năm trước. 

- Công tác Bảo vệ xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho 

trẻ em được chú trọng hơn, đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, 

phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo. 

- Việc phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em ngày càng tốt hơn, trẻ 

em bị tử vong do tai nạn thương tích không có. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Điều kiện tiếp cận thông tin, tham gia bày tỏ ý kiến và các hoạt động 

phù hợp với trẻ em còn nhiều hạn chế, các thiết chế văn hóa chưa đảm bảo 

cho các hoạt động vui chơi của trẻ em. 



- Nguồn lực xã hội dành cho công tác trẻ em còn hạn chế chưa đáp ứng 

trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể dục thể thao cho trẻ em. 

Chưa tổ chức được nhiều các Hội thi thể thao văn hóa, văn nghệ cho trẻ em. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (quản lý nhà nước, phối hợp liên 

ngành, tác động khách quan,…) 

- Sự tham gia của các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tính hình thức; sự 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường, các đoàn thể và xã hội còn thiếu chặt chẽ. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, 

chính sách chưa được thường xuyên. 

IV. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 

- Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu tại kế hoạch thực hiện chương 

trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. 

- Tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

cộng tác viên làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em do cấp trên tổ chức.  

- Thực hiện tốt vận động xã hội hóa các nguồn lực dành cho trẻ em. 

- Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em. 

Trên đây là báo cáo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân xã Vũ 

Muộn./. 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5 



THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM 

Xã: Vũ Muộn 

Mẫu số 01/TE 

Kỳ báo cáo: 2 lần/năm 

Ngày báo cáo: 20/5 và 10/11  

TT Chỉ tiêu, mục tiêu ĐVT 
6 tháng đầu 

năm/năm 2022 

I Dân số trẻ em      

1 Số trẻ em dưới 16 tuổi Người 363 

  Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi/tổng dân số % 21,4 

2 Số trẻ em dưới 6 tuổi Người 94 

  Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi/tổng dân số % 5,5 

3 Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế Người 94 

  Trong đó:   
 

  Số trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế Người 94 

4 Số người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người 59 

  Tỷ lệ người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi/tổng dân số % 3,5  

II Nguồn kinh phí cho lĩnh vực trẻ em     

1 Tổng ngân sách Triệu đồng   

 
Ngân sách địa phương  Triệu đồng   

  
 - Xã, phường, thị trấn (nguồn triển khai tại cấp xã, không tính 

nguồn do cấp tỉnh, huyện phân bổ cho cấp xã) 
Triệu đồng   

2 Các nguồn kinh phí vận động khác Triệu đồng   

2.1 Vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã Triệu đồng   

2.2 Nguồn từ các tổ chức quốc tế Triệu đồng   

III Số người làm công tác trẻ em các cấp     

1 Cấp xã (Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã) Người 1 

2 Cộng tác viên tại thôn, bản, tổ phố Người 0 

IV 
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

trẻ em và trẻ em 
    

1 
Số lớp/số cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác trẻ em tại thôn, 

bản, khối phố được tập huấn kỹ năng về thực hiện quyền trẻ em 
    

1.1 Số lớp  Lớp   

1.2 Số lượt người Lượt   

2 
Số lớp, số trẻ em được tập huấn về quyền trẻ em và kỹ 

năng tự bảo vệ 
    

2.1 Số lớp Lớp   

2.2 Số lượt trẻ em Lượt   

3 Số tài liệu tập huấn được xây dựng, sử dụng Đầu tài liệu   



TT Chỉ tiêu, mục tiêu ĐVT 
6 tháng đầu 

năm/năm 2022 

V Truyền thông, giáo dục và vận động xã hội     

1 
Số lượt người được truyền thông trực tiếp về lĩnh vực 

trẻ em dưới các hình thức 
Lượt   

2 
Số sản phẩm truyền thông về lĩnh vực trẻ em được sản 

xuất ở địa phương 
    

  Trong đó:     

2.1 
Số chương trình phát thanh/truyền hình về thực hiện 

quyền trẻ em được phổ biến ở địa phương 
CT   

2.2 

Số chuyên trang/chuyên mục trên báo/tạp chí/mạng 

truyền thông về thực hiện quyền trẻ em được phổ biến 

ở địa phương 

Đầu CT, CM   

3 Số lượng các hoạt động truyền thông khác 
Hoạt động/ 

sự kiện 
  

VI Tháng hành động vì trẻ em     

1 Số điểm tổ chức Lễ phát động, sự kiện, hoạt động Điểm   

2 
Số lượt trẻ em được tham dự Lễ phát động, sự kiện, 

hoạt động 
Lượt   

3 
Số lượt trẻ em được tặng quà, cấp học bổng, phẫu 

thuật miễn giảm phí 
Lượt   

4 
Kinh phí dành cho trẻ em, công trình cho trẻ em trong 

Tháng hành động vì trẻ em, gồm: 
Triệu đồng   

4.1 Ngân sách (cấp huyện, xã) Triệu đồng   

4.2 Nguồn vận động Triệu đồng   

VII Diễn đàn trẻ em các cấp     

1 Số diễn đàn trẻ em các cấp huyện Cuộc   

 Số lượt trẻ em tham gia Lượt   

2 Số diễn đàn trẻ em các cấp xã Cuộc  

 
Số lượt trẻ em tham gia Lượt   

  

 

Người lập biểu Lãnh đạo phê duyệt 

  



Phụ lục 6 

THỐNG KÊ VỀ HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM 

Xã Vũ Muộn 

  

Mẫu số 02/TE 

  

Kỳ báo cáo: 2 lần/năm 

  

Ngày báo cáo: 20/5 và 10/11 

 

TT Chỉ tiêu, mục tiêu ĐVT 
6 tháng đầu 

năm/năm 2022 

I Cấu trúc, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em     

1 
Số xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập/kiện 

toàn/hoạt động của Ban bảo vệ trẻ em cấp xã 
Xã 1  

2 

Số xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập/kiện 

toàn/hoạt động của Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em 

cấp xã 

Xã   

3 
Số xã, phường, thị trấn có mạng lưới cộng tác viên 

tham gia công tác trẻ em ở thôn/bản/khối phố 
Xã 1  

II Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em     

1 Số cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện     

1.1 Cơ sở công lập (bao gồm cả các cơ sở trợ giúp xã hội có trẻ em):      

   - Số cơ sở công lập Cơ sở   

   - Số cán bộ, nhân viên Người   

   + Số cán bộ quản lý điều hành, hỗ trợ, phục vụ Người   

  
 + Số cán bộ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ của cơ sở 
Người   

  

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tư vấn, tham 

vấn, trị liệu tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em 

Người   

  
 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp các 

dịch vụ y tế, giáo dục, pháp lý. 
Người   

  
 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, 

được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội hàng tháng. 
    

  
 - Số trẻ em được nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản 

thân 
Người   

  
 - Số trẻ em được cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý theo 

dõi (có danh sách/kế hoạch hỗ trợ can thiệp) 
Người   

   - Kinh phí (hoạt động, nuôi dưỡng trẻ em) Triệu đồng   

1.2 Cơ sở ngoài công lập:     

   - Số cơ sở công lập Cơ sở   



TT Chỉ tiêu, mục tiêu ĐVT 
6 tháng đầu 

năm/năm 2022 

   - Số cán bộ, nhân viên Người   

   + Số cán bộ quản lý điều hành, hỗ trợ, phục vụ Người   

  
 + Số cán bộ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ của cơ sở 
Người   

  

 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tư vấn, tham 

vấn, trị liệu tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em 

Người   

  
 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp các 

dịch vụ y tế, giáo dục, pháp lý. 
Người   

  
 - Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, 

được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội hàng tháng. 
    

  
 - Số trẻ em được nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản 

thân 
Người   

  
 - Số trẻ em được cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý theo 

dõi (có danh sách/kế hoạch hỗ trợ can thiệp) 
Người   

   - Kinh phí (hoạt động, nuôi dưỡng trẻ em) Triệu đồng   

2 

Tổ chức tập huấn/bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho 

đội ngũ cán bộ làm việc trong hệ thống cung cấp dịch 

vụ (công lập và ngoài công lập) 

    

   - Số lớp tập huấn/bồi dưỡng Lớp   

  

 - Số cán bộ làm việc trong hệ thống cung cấp dịch 

vụ được tập huấn/bồi dưỡng (công lập và ngoài công 

lập). 

Người   

3 
Huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm công tác xã 

hội hoặc có văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện 
Có/không   

4 Số điểm tư vấn cộng đồng Điểm   

5 Số điểm tư vấn trường học Điểm   

                     Người lập biểu Lãnh đạo phê duyệt 

                (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 



Phụ lục 7 

 

THỐNG KÊ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 

Xã Vũ Muộn 

       

Mẫu số 03/TE 

       

Kỳ báo cáo: 2 lần/năm 

       

Ngày báo cáo: 20/5 và 10/11 

 

TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

a B 1 2 3 4 5 6 7 9 

I Dân số trẻ em                 

1 Trẻ em dưới 16 tuổi 363  100      363       

  Trong đó:                

1.1 Nam 199  100     199       

1.2 Nữ 164  100     164       

1.3 Dân tộc:                

   - Dân tộc Kinh 4 100     4        

   - Dân tộc khác 359 100      359       



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

II Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt                 

Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chia theo các loại sau:                 

1 Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ 1 100 1 1  1       

1.1 Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có người chăm sóc                 

1.2 

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ 

sở cung cấp dịch vụ bảo vệ  trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã 

hội 

                

1.3 Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích 1   100  1 1 1       

1.4 

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay 

thế bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích, trừ 

trường hợp được nhận làm con nuôi 

                

2 Trẻ em bị bỏ rơi                 

2.1 
Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc tại cơ sở cung cấp dịch 

vụ BVTE hoặc cơ sở trợ giúp xã hội 
                

2.2 
Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế bởi cá nhân và 

gia đình 
                

3 Trẻ em không nơi nương tựa                 



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

3.1 
Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích 

theo quy định của pháp luật 
3 100   3 3   3       

3.2 

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng 

chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

hoặc không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng 

                

3.3 

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc 

1 100  1  1  1        

3.4 
Trẻ em có cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp 

luật 
                

3.5 

Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp 

luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

                

3.6 

Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp 

luật và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại 

giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo 

                



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

3.7 
Trẻ em có cả cha và mẹ không còn khả năng chăm sóc 

trẻ em 
                

3.8 
 Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội 
                

3.9 

 Trẻ em có cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại 

trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

                

3.10 

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại 

đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 

hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc 

                

3.11 
Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ trong độ tuổi 

trẻ em 
                

3.12 
Trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ 

hoặc tạm thời cách ly khỏi cha hoặc mẹ theo quy định 
                



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

của pháp luật 

3.13 
Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc thay thế 

bởi người thân thích 
                

3.14 
Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc thay thế 

bởi người không thân thích 
                

3.15 
Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc tại cơ sở 

trợ giúp trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ BVTE 
                

4 Trẻ em khuyết tật 08               

4.1 Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 1               

4.2 Trẻ em khuyết tật nặng 2               

4.3 Trẻ em khuyết tật nhẹ 5               

4.4 Các dạng tật 
 

              

   -Trẻ em  khuyết tật vận động 2               

   -Trẻ em  khuyết tật nghe, nói 
 

              

   -Trẻ em  khuyết tật nhìn 
 

              

   -Trẻ em  khuyết tật thần kinh, tâm thần 
 

              

   -Trẻ em  khuyết tật trí tuệ 6               



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

   -Trẻ em  khuyết tật khác                 

   + Trong đó: Trẻ em tự kỷ                 

5 Trẻ em nhiễm HIV/AIDS                 

5.1 Sống với cha mẹ, người thân thích                 

5.2 

Được nhận chăm sóc thay thế tại cơ sở cung cấp dịch vụ 

BVTE hoặc cá nhân, gia đình không phải người thân 

thích 

                

6 Trẻ em vi phạm pháp luật                 

6.1 
Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính 
                

  
 -Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn  
                

  
 -Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp 

đưa vào trường giáo dưỡng 
                

6.2 
Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp tư 

pháp 
                

   - Trẻ em bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã,                 



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

phường, thị trấn 

  
 - Trẻ em bị áp dụng biện pháp tư pháp đưa vào trường 

giáo dưỡng 
                

6.3 
Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn 
                

  
 - Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn 
                

  
 - Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng hình phạt tù 

nhưng được hưởng án treo 
                

7 Trẻ em nghiện ma túy                 

7.1 Trẻ em nghiện ma túy trong cơ sở cai nghiện                 

7.2 
 Trẻ em nghiện ma túy đang áp dụng biện pháp cai 

nghiện, điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng 
                

8 
Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở 
                

8.1 
Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phố cập 

giáo dục trung học cơ sở không có người chăm sóc 
                



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

8.2 

Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở sống cùng cha, mẹ hoặc có 

người chăm sóc 

                

9 Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực                 

10 Trẻ em bị bóc lột                 

10.1 Trẻ em đang tham gia lao động trái quy định của pháp luật về lao động                 

10.2 

Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ 

dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trình diễn hoặc bị sử 

dụng trong sản xuất các sản phẩm khiêu dâm 

                

10.3 
Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ 

dỗ, ép buộc tham gia hoạt động du lịch tình dục 
                

10.4 
Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ 

dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trục lợi khác 
                

10.5 

Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ 

dỗ, ép buộc tham gia hoạt động vận chuyển, mua bán, 

sản xuất, tàng trữ chất gây nghiện và các hàng hóa khác 

bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật 

                



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

11 Trẻ em bị xâm hại tình dục                 

11.1 Trẻ em bị hiếp dâm                 

11.2 Trẻ em bị cưỡng dâm                 

11.3 Trẻ em bị giao cấu                 

11.4 Trẻ em bị dâm ô                 

11.5 Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức                 

12 Trẻ em bị mua bán                 

12.1 
Trẻ em bị mua bán trở về sống với cha, mẹ hoặc người 

thân thích 
                

12.2 
Trẻ em bị mua bán trở về được nhận chăm sóc thay thế 

bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích 
                

13 
Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài 

ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
                

13.1 

Trẻ em thuộc hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh 

phải điều trị dài ngày theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

                

13.2 Trẻ em thuộc hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc                 



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

bệnh phải điều trị dài ngày  

14 
Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được 

cha mẹ hoặc không có người chăm sóc 
                

14.1 

Trẻ em là công dân Việt Nam di cư, lánh nạn trong nước 

chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm 

sóc 

                

14.2 
Trẻ em có quốc tịch nước ngoài di cư, lánh nạn, tị nạn tại 

Việt Nam không có người chăm sóc 
                

14.3 

Trẻ em chưa xác định được quốc tịch, chưa xác định 

được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc di cư, lánh 

nạn, tị nạn tại Việt Nam. 

                

III Tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt                  

Nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt  chia theo các loại sau:                 

1 Trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo 175  100 175   175       

  Trong đó: Trẻ em sống trong gia đình nghèo 130  100 130   130       

2 Trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS) 
 

              

3 Trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội (cha, mẹ                 



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

ly hôn, bạo lực gia đình, có người nhiễm HIV/AIDS, 

nghiện ma túy) 

4 

Trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội 

(cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình 

nghiện ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm)  

                

5 

Trẻ em sống trong gia đình có người vi phạm pháp luật 

(cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình 

đang trong thời gian chấp hành xử lý vi phạm hành chính 

hoặc hình sự)  

                

6 

Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa 

(trẻ em phải sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở 

lên) 

                

7 Trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ                 

IV Tổng số trẻ em có hoàn cảnh khác                 

Nhóm trẻ em có hoàn cảnh khác chia theo các loại sau:                 

1 Trẻ em bị bắt cóc, chiếm đoạt, đánh tráo                 

2 Trẻ em bị tai nạn thương tích                  



TT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

Tỷ lệ 

trẻ em  

được 

trợ 

giúp 

Tổng số 

trẻ em 

được 

nhận trợ 

giúp của 

Nhà nước 

Trợ giúp của Nhà nước 
Trợ 

giúp 

bằng 

các hình 

thức 

khác 

Trợ 

giúp xã 

hội 

Trợ 

giúp y 

tế 

Trợ giúp giáo 

dục, đào tạo và 

giáo dục nghề 

nghiệp 

Trợ giúp 

pháp lý, 

hỗ trợ tư 

vấn 

Người % Người Người Người Người Người Người 

   - Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích                 

     + Trong đó: số trẻ em tử vong do đuối nước                 

      

…… ngày……… tháng…… năm…… 

                                       Người lập biểu 

    

Lãnh đạo phê duyệt 

                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

    

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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